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Mitä on totuudenjälkeinen aika ja miksi sitä markkinoivat valtamediat niin 
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vaiheessa eikä minkään syyn vuoksi tylsistyä. Kirjassa haetaan vastauksia 
myös siihen, onko ympäristömme muuttunut medioiden myötävaikutuksella 
lapselliseksi, ja ovatko tietoyhteiskunta ja sen mediat infantilismin palvelukses-
sa tuottamassa todellisuutta, jota voisi kuvata pornografiseksi? Mitä sanava-
paus, kansalaisoikeudet, totuus ja valhe tarkoittavat käytännön esimerkein 
vallalle alistettuina käsitteinä? Ovatko sananvapaus ja demokraattinen kansa-
laisyhteiskunta, vapaa keskustelu ja ”vaihtoehtoisista faktoista vapaat mediat” 
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ta ”Anteeksipyyntö ei auta ja muita epätoivon esseitä (2017) näin: ”Hän on 
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lisuuden risteyskohdissa, polemisoiden ja 
heitellen herjojen ohella henkeviä vaikutteita 
näkemästään ja lukemastaan, pitäytymättä 
vain nykyaikaan. Ja tämä sanotaan sivistyk-
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rönsyilevin virkkein.”
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”Julkisuus on demokratian terävämpiä aseita, emmekä saa 
antaa sen missään vaiheessa eikä minkään syyn vuoksi tylsis-
tyä. Sananvapaus meillä on; oikeus pitävien tietojen mahdol-
lisimman nopeaan saantiin on varmistettava. Niiden oikealla 
käyttämisellä on lujitettava demokratiaa ja siinä vaikuttavien 
ryhmien keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä.”

-Poliittisen historian professori L.A. Puntila vuonna 1961 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Otsikoita tätä kirjoittaessani keväällä 2018 olivat mm Po-
liisi: tyttö kaappasi 1,5-vuotiaan vaunuista. Pohjoismaiden 
suurin gay -uutissivusto Qx kertoi 2.2.2018 siitä, miten 
poptähti Ricky Martin avautui maailmalle peffastaan. Ylel-
lä kerrottiin, että kansallista kalakeittopäivää aletaan viet-
tää joka vuosi helmikuun toisella viikolla ja ettei Youtube 
-ajan kasvatteja voi manipuloida valtion tv-kanavilla. He 
odottavat jo politiikan sukupolvenvaihdosta. Lehdissä luki 
Sastamalan hinkuyskäepimedian olleen jo laantumassa. 
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Gonzojournalisti Hunter S. Thompson neuvoi kirjoitta-
misen salaisuuden piilevän hyvissä muistiinpanoissa. Siksi 
suurkiitokset myös rakentavista kommenteista, maailmalla 
luuhaavalle ja sitä pelastavalle oikeustieteiden kandidaatti 
Jyrki Rainalle:

”Hienoa seikkailua! En tosin ymmärrä, miten olet selvinnyt 
Iisalmen kaltaisessa kuppakylässä hengissä kolmea päivää 
pidempään. Muistan kun olin 70-luvun lopussa kesätoi-
mittajana Savon Sanomissa Kuopijossa, Keke Rosbergin 
äiti soitti Iisalmesta toimitukseen sunnuntai-iltaisin kysyäk-
seen, miten pojan Formula Grand Prix oli mennyt. Aina sille 
piti kertoa, että Keke oli taas keskeyttänyt - kunnes pääsi 
muutama vuosi myöhemmin voittaja-auton rattiin ja kiri 
maailmanmestariksi. Haastattelin Kekeä seuraavana vuon-
na interrail-matkalla Savolaisen osakunnan Susj-lehteen, ja 
pääkysymykseni oli, muistaako maailmanmestari mikä ”kaa-
likääryle” on savoksi. Ei viäntynyt entiseltä iisalmelaiselta 
kualjkiäryle tai sitten ei monacolaisena halunnut muistaa.)”
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Valheesta ja
totuudesta

 
”Palmikkopäisenä totuus maailmaa kiersi, edessä rampojen, 
köyhien prameili vaan. Ikkunasta valhe hänet nähdessään huu-
si: - Voit levätä luonani tule sisälle vaan! Totuus noudatti kutsua, 
lepäsi sängyllä hetken, ei aikaakaan, kun nukkui kuin lapsonen 
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Jumalan. Valhe peitteli hänet ja avasi samppanjapullon. Joi it-
sensä humalaan, punoen suunnitelman. Bulldoggi -kasvoinen 
valhe vietti näin iltaa. Röyhtäillen, nikotellen hän lauleli vaan. 
Jos alasti käymme, kuin vastasyntyneet käyvät, ei voi totuutta 
erottaa valheesta ainutkaan. Hän varasti totuuden leningin, 
kultaisen pannan. Änki koreat kengät jalkaansa kiroten tuo. 
Kellon ja lompakon otti ja kadulle juoksi. Totuuden hahmos-
sa valhe nyt samppanjaa juo. Totuus heräsi, kaivaten kultaista 
pantaa. Ihmetellen seisoi valheen huoneessa hän. Alastomana, 
kun kadulle kirmaisi silloin, huomasi köyhien häntä kivittävän. 
- Syytön mä oon, huusi totuus, valhe on vienyt pukuni, lom-
pakon, kelloni kimaltavan. Köyhät ja rammat kivitti totuutta, 
kunnes poliisi korjasi väsyneen vaeltajan. Poliisi sanoi: - Totuu-
den tunnemme kyllä, hän kulkee kultaisin vaattein, niin hieno 
hän on. Totuus ei koskaan alasti kaduilla juokse. Ruoskitaan 
petturi, ruoskitaan jumalaton! Totuus itki ja syyttömyyttään 
kauan vannoi. Nyt hän on köyhä ja sairas ja asunnoton. Valhe 
kulkee maailmalla kultaisin vaunuin. Puhdasverisen tamman 
vienyt hän on. Voit toivosi heittää, turhaan totuutta säälit. 
Vaikka löytyykin hulluja, totuutta puolustamaan. Se joskus 
voi voittaa valheen, mutta huomaa: Vain, jos oppii valheen 
lailla varastamaan. Usein juot votkaa seurana janoiset veljet. 
Sinä tiedätkö silloin, missä yösi oot nukkunut? Herää ja itke, 
valhe on paitasi vienyt. Herää ja itke, se on tammasi anastanut. 
Valhe on totuus, usko se veljeni vihdoin. Katso, se kiertää sun 
puvussas maailmaa. Herää ja itke, se on vienyt kultaisen kellos. 
Herää ja itke, se tammaasi ohjastaa.”

-Säv. & San. Vladimir Vysotskij Suom. Turkka Mali Alku-
peräinen nimi: Neznaja pravda. 



10

Mikä on
 mekaaninen
 äänensärkijä?

 
”Samaan aikaan Hesarin päätoimittajalla on otsaa vaatia uutta laki suoja-
maan toimittajia jotta jatkossa saisivat maalittaa entistä vapaammin seuraa-
vaa Brother Christmasia. Hävetkää!”

-Mika Sileoni Hesarin facebookissa 12.4 Brother Christmasin erityisti-
lintarkastuksesta kertovan uutisen kommentissa

 
Yli 70 valtamedioiden päätoimittajaa vaativat hutikuussa 2018 
julkilausumassaan julkisuudessa toimivien ihmisten oikeustur-
van parantamista. Päätoimittajien tekemän kannanoton taus-
talla olivat yhdistyksen oman tiedotteen mukaan Ylen Jessikka 
Aron ja Lännen Median sekä Turun Sanomien toimittajan Re-
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bekka Härkösen kokema, systemaattinen ja pitkään jatkunut 
häirintä sosiaalisessa mediassa.

Totuutta yleisistä faktoista välittämättä omiin tarkoituksiin-
sa tehokkaasti käyttävien perussuomalaisten kansanedustaja 
Jani Mäkelä ymmärsi päätoimittajien viestin tahallaan väärin 
ja vitsaili twitterissa tämän varmaan tarkoittavan myös sitä.

”Että media mm. lopettaa yhteiskunnallisten toimijoiden 
vainoamisen näiden uskonnollisten ja poliittisten näkemysten 
takia?” 

On hyvä että nykyisin Suomessa rähistään sananvapaudesta 
niin että ikkunat rämisevät. Se paljastaa samalla sanavapauden 
todellisen puuttumisen, sillä sananvapautta joko on tai ei eikä 
mitään siltä väliltä, kuten Suomessa valtamedian itsensä polii-
tikkojen suostumuksella kehittämä julkinen säätelyjärjestelmä 
antaa tahallaan suuren yleisön ymmärtää.

Jo se, että toimittajat valvovat itse omia tekemisiään ja sa-
nomisiaan ja tiukan paikan tullen ärähtävät päätoimittajiensa 
yhteisellä suulla tiukemmista laeista, millä suojelevat itseään, 
kertoo sanavapauden heikosta tilasta omaa ikävää kieltään, 
maassa joka mainostaa sanavapauttaan.

Ärhäkkään populistin ja arvaamattoman Trumpin nousu 
maailman mahtavimman valtion johtoon innosti valtamediat 
kaikkialla maailmassa pesemään kätensä tehdyistä virheistä ja 
vastuusta vedoten valtamedian rooliin neljäntenä valtiomah-
tina taistelussa ”vaihtoehtoisia faktoja ja totuudenjälkeistä ai-
kaa ”vastaan”, vaikka taustalla on tarkoitus tukkia suut uusilta 
viestimiltä, mitkä uhkaavat valtamediaa, sekä sen valtaa mai-
nosrahoista että kuninkaantekijöinä. Ei taistella sanavapauden 
puolesta, kuten valtamediat tekopyhästi itse mm. tilaustyöltä 
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maistuvassa ”The Post”-elokuvassa tyypilliseen Hollywood 
-tyyliin hurskastellen tekevät.

Suomessa tulilinjalle ovat nousseet kaksi keskeisintä, Yleisra-
dio ja Helsingin Sanomat, joiden virheitä ja vääriä tietoja sisäl-
täviä juttuja on puitu julkisuudessa koko 2010-luku suuren ko-
hun saattelemana samaan aikaan, kun Hesarin vaikutusvalta ja 
levikki ovat tippuneet kuin se kuuluisa maakunnissa vaikuttava 
kepukratian lehmänhäntä epäonnistuneen iltalypsyn jälkeen.

Mainostajat ja suuri yleisö ovat jo siirtyneet nettiin samalla 
kun tavalliset lukijat voivat arvostella avoimesti yksin ja yhdes-
sä kaikkea näkemäänsä ja kuulemaansa, kyseenalaisten samalla 
perinteisinä tapoina ja totuuksina pidetyt tabut, joiden välit-
tämisestä kansalle on aiemmin papiston etuoikeuksiin pyhään 
sanaan verrattavalla tavalla vastanneet eliitin omista joukoista 
kasvaneet valtamedian tarkoin varjellut luottotoimittajat.

Enää tiedonvälityksen kanava ei kulje suoraan ylhäältä 
omistajasta päätoimittajan kautta toimittajaan ja toimittajan 
kädestä kansalle. Komentoketjun muutos on saanut aktiiviset 
kansalaiset hereille heidän huomatessaan kuinka helppoa on 
vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen netin aikana mm. sosiaalisessa 
mediassa.

Yleisradiota on ravisuttanut Ylegate -skandaaliksi nimetty 
taistelu siitä saavatko poliitikot vaikuttaa heistä suurelle ylei-
sölle kerrottaviin uutisiin ja millä tavalla. Hesari on saanut 
pyyhkeitä tavastaan toimia kovassa uutiskilpailussa hätiköiden 
asioita vain yhdeltä kantilta totuutta valottaen niin, että on 
aiheellista kysyä, onko koko lehti enää sanavapauden vai jo 
valheen puolella ja kenen laskuun? 

Tätä kysymystä on Suomessa aika ajoin nousseet pohtimaan 



13

Hesarin väärien tai asenteellisten uutisten uhreiksi joutuneet 
kansalaiset, sekä kahden kirjan verran myös toimittajat Pertti 
Klemola ja Martti Valkonen.

Yleisön reaktio Hesarin facebook -sivuilla Brother Christ-
masin 14.2.2018 erityistilintarkistuksen johdosta järjestämän 
tiedotustilaisuuden jälkeen oli odotetun järkyttynyt. Lukijat 
vaikuttivat aidosti vihaisilta ymmärtäessään miten pienellä 
väännöllä valtamediat saivat omia tarpeitaan palvelemaan näyt-
tämällä kyseenalaisin perustein halutun kohteen syylliseltä ja 
epäkelvolta suuren yleisön silmissä.

”Henri Mutasen mielestä juttu oli ”noloa ja asenteellista 
journalismia” ja jälleen lisää miinusta Hesarille. Minttu Aalto-
sen mielestä artikkeli oli hyvin ala-arvoinen ”taas!”. Mia Roine 
ihmetteli, miten merkillisen negatiivinen asenne Hesarilla on 
ollut BC:sia kohtaan koko ajan.”

Brother Christmaksen eli Ari Koposen madonluennat Hesa-
rin journalismin tasolle ja oikeudenmukaisuudelle myös yllätti 
tiedotustilaisuutta seuranneet tavalliset mediakuluttajat: miten 
on mahdollista, ettei Hesari ole noudattanut itse niitä hyvään 
journalistiseen tapaan kuuluvia ohjeita, joita se väittää ja van-
noo juhlallisesti aina suureen ääneen noudattavansa?

Rehellinen vastaus on jotain ihan muuta kuin mitä pää-
toimittajien yhdistyksen julkilausumista tai Julkisen sanan 
neuvoston päätöksistä saamme lukea. Kyseessä on monimut-
kaisempi kudelma vallasta ja valheesta kuin mitä heidän sa-
noistaan edes rivien väliä voi tulkita tai mitä Vysotki vihjaa 
balladissaan valheesta ja totuudesta.

Esimerkiksi muutaman vuoden takainen Hesarin uutisointi 
Axel Smithin tapaukseen liittyvästä niin sanotusta Haippirin-
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ki-ryhmästä oli hävyttömän virheellistä ja harhaanjohtavaa. 
Väitteet johtivat valtaisaan someraivoon Kasmiria ja tuottaja 
Hank Soloa vastaan niin, että Hesari joutui korjaamaan jälki-
käteen virheellisen uutisointinsa.

Hesarin toimittaja Paavo Teittinen oli lehdistötilaisuudessa 
mukana ja hän kuuli ihan kuten kaikki muutkin toimittajat 
ja me muut netin kautta tilaisuutta seuranneet BC:n selväs-
ti sanovan, että hän luopuu CB:n hallituksen jäsenyydestä ei 
muuta. Paavo Teittinen kuitenkin seuraavan päivän Hesarissa 
väitti Ari Koposen jättävän BC:n. Kyse ei tällaisessa uutisessa 
voi olla enää mistään muusta kuin joko toimittajan kostosta 
tai kiusaamisesta- todennäköisesti kummastakin. 

Koponen kertoo hädissään omilla facebook - sivuilla saa-
neensa jo heti aamusta alkaen runsaasti kyselyitä siitä, minkä 
ihmeen takia hän luopui Brother Christmas -hahmona toi-
mimisesta, vaikkei tietenkään ole luopunut eikä edes sanonut 
niin. 

”Aamun Helsingin Sanomat kuulemma kertoo niin. Etsin 
lehden käsiini, ja niinhän siellä tosiaan otsikossa lukee, että 
”Ari Koponen jättää Brother Christmasin”. Haluan korostaa, 
että uutinen on täysin väärä. En missään nimessä jätä minul-
le erittäin tärkeää ja rakasta auttamistyötä. Aion olla Brother 
Christmas jatkossakin. Olen jo lähettänyt Helsingin Sanomille 
oikaisupyynnön asiasta. Jutussa oli lisäksi ainakin yksi muukin 
olennainen virhe, jonka toivottavasti oikaisevat.”

Muutkin BC:n kotisivujen kommentoijat tuntuvat ymmär-
täneen saman asian. Arja Sandström sanoo myös kuunnelleen-
sa eilisen tiedotustilaisuuden ja ymmärtäneen hyvin selkeästi, 
että Koponen jättää BC:n hallituksen mutta että itse varsinai-
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nen työ jatkuu.
”Miten tyhmä saa olla että pääsee lehteen töihin....tämä on 

kiusaamista eiköhän laiteta porukalla sähköpostia Hesariin....”
Helmimarja Katriina Tuhkanen kirjoittaa aamukahvin men-

neen juttua lukiessa väärään kurkkuun ja kysyy, eikö ajojahti 
BC:tä kohtaan lopu ikinä. Hesarille vihainen Kesia Kuustonen 
säestää Tuhkasta kirjoittamalla toiminnan olevan uskomatonta 
Hesarilta. Jani Marjomäen mukaan homma alkaa mennä jo 
todella hämmentäväksi. Hän kysyykin, onko siellä joku ajo-
jahti käynnissä? 

”Ei olisi uskonut, tosin onhan Hesari ollut syöksykierteessä 
jo pidemmän aikaa. Kohta samaa tasoa The Sunin kaltaisten 
laatulehtien kanssa.”

Anne Sellingerhoutin mielestä Hesari meni nyt todella alas. 
”Alemmas ku Seiska lehti. Omaa mainetta ne nyt pilaa. Ja 

näin menettää tilaajia. Hyvä niin. Boikotissa pysyy edelleen.”
Raine Matveinen osuu kirjoituksessaan naulan kantaan aa-

vistellessaan mitä BC-uutisoinnissa oikein on taustalla kun hän 
kirjoittaa Hesarin olevan yhtä tyhjän kanssa. 

”Uutisoinnin malli on otettu fingerporista. Eli kun vaikka 
opettaja sanoo ottaneensa tatuoinnin poskeen niin lööpissä lu-
kee lyhennettynä että ”Opettaja otti poskeen!” On vähän eri 
asia. Ja oon huomannut muuallakin kuin Hesarissa että poliit-
tiset hyvä -veli suhteet pyörittää yhteiskuntaa aika paljon. Ei 
BC:n ole tarvinnut edes astua kenenkään kateellisen varpaille, 
vaan riittää että on tullut jokin poliittinen tms. juttu julkisuu-
teen josta halutaan olla hiljaa. Silloin etsitään sopiva uhri ja 
käydään sen kimppuun jolloin taustalla voidaan siivota muita 
rötöksiä pois ihmisten silmistä ja tietoisuudesta. Aika paljon 
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media on alkanut olla enemmänkin manipulointia kuin oikean 
tiedon levittämistä. Mutta hyvä BC kun et anna periksi.”

Myös Marjo Viitasen mielestä Hesarin toimintaa on vaikea 
ymmärtää.

”Kovin on lehden toimituksellinen taso heikko, puolueetto-
masta tiedonvälityksestä nyt puhumattakaan.”

Jälkikäteen saamme tietää, oliko Petra Vuori oikeassa en-
nustuksessaan.

”Hesari - valtakunnan päälehti? Taitaa Hesari aikakausi ohi, 
kun on varaa palkata pelkkiä keltaisen lehdistön toimittajia. 
Huh huh - tosi monta uutisankkaa olen viime aikoina kuullut 
siinä julkaisussa olevan.”

Hesari on itse kaivannut kuoppaa itselleen. Vuoren ennustus 
on jo nyt tosi alle neljäkymppisten osalta, jotka harvoin seuraa-
vat Hesaria yhtä innokkaasti kuin muita valtamedioita. Hesari 
koetaan etäiseksi ja sen toimittajat ylimielisiksi ja käsitykset 
sanavapaudesta kummallisiksi.

Hesarin kompuroinnit sanavapauden tiellä ovat olleet siitä 
lähtien yleisön silmissä, kun poliittiset nuorisojärjestöt intou-
tuivat kieltämään Sex Pistolsin maahantulon toimittaja Raija 
Forströmin kirjoittaessa Hesarin ajankohtaisosastolla jutun sii-
tä, kuinka tällainen kamaluus on tulossa Suomeen pilaamaan 
meidän lapsemme.

”Yhtyeen tärkein ́ soitin´ on mekaaninen äänensärkijä, jolla 
syntyy räkäinen, kätkättävä ääni... Kenenkähän asia olisi estää 
moisten pääsy Suomeen - lastensuojelijoiden vai ympäristöhy-
gieenikkojen?”

Forströmin artikkeli on kirjoitettu 70 -luvun lopulla, jolloin 
Hesarin sana oli sama kuin Jumalan laki eikä kukaan uskalta-
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nut kyseenalaista sitä Sex Pistolsin saadessa Hesaria lukevien ja 
sen kirjoituksia kyseenalaistamattomien poliitikkojen toimesta 
porttikiellon maahamme.

Me tiedämme, mitä on sanavapaus, vaikka emme osaa tar-
kemmin määritellä mitä se ei ole, mutta mikä on ”mekaaninen 
äänensärkijä?” Se on symbolinen varoitus lukijoille rajasta ou-
don yli, johon ei saa ilman kontrolloivan isoveljen lupaa astua. 

Sananvapaus on sama asia kuin valinnanvapaus. Ja jos tar-
jolla on vain yksi vaihtoehto, se ei ole sanavapautta; se ei ole 
lainkaan vapautta vaan sanavapausvalheeseen käärittyä orjuut-
ta, käskyjä, asenteita ja vallan väärinkäyttöä.

Juuri tästä on kysymys pinnan alla kytevästä taistelusta sii-
tä, kenellä on oikeus tulevaisuudessa omistaa totuus ja vapaus 
puhua siitä. Valtamedia ei suostu taisteluitta vapaaehtoisesti 
luopumaan ikiaikaiseksi kuvittelemastaan oikeudesta rahastaa 
totuudella ja valvoa sen käyttöä.

Valtamedia on voinut ennen Anonymouksen ja Wikileaksin 
aikaa hämätä ammattimaisesti ihmisiä luulemaan kanan olevan 
muna tai munan kana ihan miten vain huvittaa, kertomalla 
vähän kaikesta, tai ainakin kaikesta sen verran vähän kuin se 
heille sopii tai ”pinnallistamalla” todellisen ongelman näky-
mättömäksi, kuten toimittaja Pekka Mykkänen taidokkaasti 
teki Hesarissa 15.4.2018 jutussaan otsikolla ”Sota, porno ja 
”tehtävä suoritettu”, missä hän antaa ymmärtää virheellisesti, 
että EU:n kulissein takana kaikkia lankoja heiluttavan todelli-
sen johtajan, Angela Merkelin vaikutus EU:n sisällä olisi muka 
jotenkin vähentynyt siitä ettei hallitusneuvotteluissa kiireinen 
liittokansleri ehdi kaikkiin EU:n johdon kissanristiäisiin tele-
visiokameroiden loisteeseen, ja siksi hänen mukaansa.
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”Macron on tällä hetkellä Eu- johtajien kiistaton ”aurinko-
kuningas”.

Mykkäsen jutusta saa sen väärän kuvan, että ihan kuin valta 
olisi kiinni siitä näkyykö se seremoniallisesti, vaikka todellinen 
valta ei usein päinvastoin näy, vaan on piilossa ja toimii ku-
lisseista bulvaanien nukke-edustajiensa toimesta kuten tunte-
mattomuuden suojin toimivat uuden sukupolven protestoijat, 
nörtit ja hakkerit, tekevät vastustaessaan maailmanlaajuisesti 
valhetta ja korruptiota paljastamalla väärinkäytöksiä ja skan-
daaleja sekä valtamedioiden ja poliitikkojen välisiä lähes ma-
fiamaisia hyväveli -verkostoja.

Toinen ongelma on sosiaaliset mediat ja trollaaminen. Tun-
nettu vasemmistolainen professori Heikki Patomäki kirjoitti 
18.huhtikuuta 2018 blogissaan siitä mitä trollaajat tekevät ja 
mitä he saavat aikaan.

”Usko internetin ja sosiaalisen median positiivisiin mahdol-
lisuuksiin on kuihtunut. Esimerkiksi Facebook on joutunut 
laajan kritiikin kohteeksi: se tekee käyttäjistään riippuvaisia ja 
vääristää sosiaalisia suhteita, samalla kun sen tuottamaa dataa 
käytetään ihmisten manipuloimiseen kaupallisissa ja poliitti-
sissa tarkoituksissa. Sosiaalisen median myötä arkikieleemme 
on pesiytynyt uusi käsitepari: trollit ja trollaus. Käsite trollaus 
ei ole yksiselitteinen ja sitä voidaan käyttää myös ihmisten 
leimaamiseen (mikä itsessään voi olla trollaamista). Ilmiö on 
kuitenkin todellinen. Blogipalstoilla, Facebookissa, Twitterissä 
ja muualla esiintyy sekä itsetarkoituksellista häiriköintiä että 
organisoitua, tarkoitushakuista ja aggressiivista vaikuttamista 
ihmisten mieliin.”

Itse hän kertoo törmänneensä trollaamiseen erityisesti kes-
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kusteluissa uusliberalismista, taloustieteestä ja Venäjästä, mut-
ta esimerkiksi maahanmuutto, poliittinen islam ja terrorismi 
kuohuttavat mieliä aivan yhtä lailla. Mielipidevaikuttamiseen 
tähtäävän trollaamisen ei tarvitse Patomäen mielestä olla tiu-
kasti organisoitua. Löyhähkö verkosto samanmielisiä ihmisiä, 
joiden toiminta on jossain määrin koordinoitua, riittää saa-
maan isoja vaikutuksia aikaan - varsinkin jos he onnistuvat ve-
tämään mukaansa samanhenkisiä ulkopuolisia. Toinen ääripää 
on trollaamiseen palkatut ammattilaiset.

Yhteenvetona hän kertoo trollaamisen rikkovan järkiperäi-
sen ja eettisen keskustelun sääntöjä vastaan. Juuri tässä piilee 
Patomäen mukaan myös sosiaalisen median ongelma; useim-
milla sosiaalisen median foorumeilla ei ole mitään vakiintu-
neita käytäntöjä ja mekanismeja, jotka erottaisivat asialliset ja 
hyvät argumentit ladatuista kysymyksistä, henkilöhyökkäyksis-
tä, leimaamisista ja moninaisista virhepäätelmien muodoista. 

”Varsin pienet trolliryhmät - silloinkin kun niiden toimin-
nan koordinaatio perustuu pelkkiin epämuodollisiin verkos-
toihin - voivat hallita monia keskusteluja, samalla vetäen kes-
kustelun standardeja alas.”

Prosessi on Patomäen mukaan jatkunut jo vuosia. Keskuste-
lusta tulee riitaa, argumentaatiosta sotaa. Vaikka sota on ensin 
vain pelkkä metafora, eikä mitään suoraa väkivaltaa tai sen 
uhkaa yleensä ole, aggressiivinen riitely, yhteiskunnallisen il-
mapiirin kiristyminen ja eri näkemysten polarisoituminen ei 
tiedä hyvää.

”Trollaaminen kaventaa sananvapautta ja surkastuttaa de-
mokraattista keskustelua. Kun kadulla vastaan tuleva tunte-
maton henkilö näyttää keskisormea tai korkea virkamies eh-
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dottaa julkisesti professorin erottamista mielipidesyistä, tai 
kun YLE:n toimittaja julkisesti halventaa ennakkoluuloillaan 
yliopisto-opetuksen mainetta, tiedämme, että suunta on kohti 
yhteiskunnallisten konfliktien laajenemista ja autoritarismia.”

Patomäki näkee sosiaalinen media olevan osaltaan ollut 
tuottamassa eräänlaista ”postmodernia” toisintoa 1930-luvun 
alkuvuosista, edesauttamalla vihan lietsontaa dialogin ja demo-
kratian kehittämisen sijaan.

Toinen tärkeä kysymys on se, miksi toimittajat antavat niin 
helposti ovelien mediasankareiden huijata itseään? Johtuuko 
se siitä, että he ovat usein samasta puusta veistettyjä ja hyviä 
kavereita keskenään haastateltaviensa kanssa, vai sähäköiden 
uutisten puutteesta ja toimittajien kyvyttömyydestä valheen 
ammattilaisina nähdä oikean valheen läpi, vai kaikista näistä 
syistä yhteensä? 

Tästä on hyvänä esimerkkinä Hjalliksen, Jungnerin ja En-
busken pitkään kulissein takana valmistelema ”Liike nyt”-pro-
jektin onnistunut tiedottaminen ja markkinointi valtamediois-
sa.

Virossa kymmenen vuotta sitten eräs teatteri lavasti saman-
laisen poliittisen tapahtuman ja liikkeen kuin mitä nyt Jungner 
on tehnyt (Suomessa teatterikorkeakoululainen Kari Kontio 
teki saman 80-luvulla Ylioppilaslehden avulla ja ”yritti edus-
kuntaan”). Liike nyt:n kotisivut ovat kuin köyhän miehen ver-
sio mainostoimistojen maakuntatason poliitikoille tarjoamista 
imagopalveluista. Hjallis väittää Ylen lauantain ykkösaamussa 
21.4.2018 ”yllättyneensä mediamyllytyksestä” samalla kun hän 
kertoo jymyuutisena myyvänsä Jokerit ja haluaa ilmeisesti ve-
dättää hintaa kunnolla ylös. 
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Ehkä siitä tässä on loogisesti pääteltynä kysymys, ei siitä että 
hän haluaa omien sanojensa mukaan ”uudistaa politiikkaa”, 
sillä jo Platon yli 2500-vuotta sitten oli samalla tavalla huoles-
tunut oman aikansa demokratian kommunikaatio-ongelmista 
ja huonoista tavoista tehtävänsä kuin mitä Hjallis nyt, Platon 
vain älyllisemmin ja perustellummin. Hjallis tai joku taustalla 
tuntuu ilmeisesti ajattelevan Platonin tavoin, etteivät massat 
saaneet aikaan mitään muuta kuin suurta tuhoa pohjattomassa 
typeryydessään; ihminen on viime kädessä vastuussa itse elä-
mästään. 

 Dialektinen ”epäily-ihmettely ”-metodi, mitä Hjallis yritti 
vilauttaa aamun televisiohaastattelussa johdetuksi orientoin-
tumiseksi eikä vastakkainasetteluksi Platonin dialogien tavoin, 
toimii jo nyt hyvin länsimaisessa demokratiassa kansalaisten 
ja valtamedioiden välisenä kommunikaationa. Ei siis mitään 
uutta Länsirintamalta. Paljon poruja, vähän villoja (sen verran 
joko fiksuja tai laiskoja pojat ovat etteivät lähde vetämään tur-
haa projektia nimeltään ”puolue”, sillä siinä he eivät pärjäisi: 
se olisi työtä, kokouksia ja toisten kuuntelemista, mitkä eivät 
ole tämän kolmikon J, H ja E:n ehkä parhaita ominaisuuksia 
vaikka muuten ovat sähäköitä ja oikealla asialla avatessaan suo-
malaisen politiikan Gordonin solmua esiintymisillään). 

Hjalliksen mediatemppu on pelkkää retoriikkaa ja mitä 
todennäköisemmin Jungnerin ja Enbusken käsialaa. Jungner 
taas lainaa taas ”kaikki ideansa” ulkomaalaisista teksteistä, 
jopa niin kiusallisesti (googlatkaa hänen kritiikkinsä SDP:tä 
kohtaan vuodelta 2016), että niiden heikosta suomenkielen 
tasosta näkyy niiden olevan suoria käännöksiä englannista 
(hieman samoin teki vasemman laidan Erkki Tuomioja 70- ja 
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80-luvuilla lainatessaan ”painavimmat ideansa” suoraan The 
Newsweekistä).

Jungner on ajan henkeen hyvin sopiva ”kaikkien tärkeiden 
ja hänelle tarpeellisten hyvä kaveri”, mediaseksikäs pölisijä tai 
suurisuinen hölöttäjä, joka elää lunttuna pintajulkisuudesta, 
ei paljon muuta. Politiikka on rikki, on huono slogan ja sekin 
muualta lainattu. Politiikan kuuluukin olla rikki, muuten sillä 
ei olisi tehtävänä korjata mitään sellaista, minkä kansalaiset 
haluaisivat jonkun tekevän. 

Demokratia ei ole lyönyt itseään läpi kansalaisten vaikutta-
misen todellisena kanavana, vaan sen nimissä itselleen väärin 
valtaa ja rahaa kahmivat ”hyväksikäyttäjäpolitiikot”, ovat mo-
nopolisoineet politiikan tekotavat ja kielen ja luoneet oman, 
itseään täydentävän ja asiantuntijavaltaan nojautuvan poliitti-
sen luokan kansan ja demokratiaksi kutsutun hallinto- ja alis-
tamisjärjestelmän välille. 

Totuudenhetki on vilahtanut pikajunalla ohitsemme jo ai-
kaa sitten. Demokratialta puuttuu aikaa, jota taas byrokratialla 
on yllin kyllin. Hegel sanoi osuvasti, että abstrakti on konkreet-
tista ja konkreettinen tulee abstraktiksi. Se tarkoittaa myös sitä 
että, käsitteet ja arvot ovat karanneet toisistaan ja etääntyneet 
samalla kauas ihmisistä muuttuen yhä tiiviimmäksi osaksi val-
litsevaa hallintokieltä valtaapitävien tarpeita silmällä pitäen.

Heidän pitäisi alkaa puhua oikeista ongelmista jotka meitä 
vaivaavat; rakenteellisesta poliittisesta korruptiosta, tulokset-
tomasta politiikasta, köyhien köyhtymisestä, mielikuvitukset-
tomista ja lyhytnäköisistä poliitikoista. Laiskoista ja surkeista 
jäsenkirjalla valituista virkamiehistä, jotka menevät aina sieltä 
mistä aita on matalin ja jälki on myös sen näköistä sekä tämän 
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kaiken mahdollistavasta ja itseään täydentävästä poliittisesta 
eliitistä, jotka seisovat tiukasti hyvää tarkoittavien ihmisten 
ja raikkaiden ideoiden tiellä. Suomessa ei osta keskusteluissa 
nähdä metsää edelleenkään puilta, kuten naapurimaassamme 
Ruotsissa, jossa Svenska Dagbladet kirjoitti 21.4.2018 kes-
kustelupalstallaan poliitikkojen olevan sairaanhoidon suurin 
ongelma.

”Sjukvården verkar ha samma problematik som industrin 
hade för 30 år sedan. I båda fallen har diagnosen varit felaktig 
och resultatet därför blivit katastrofalt, skriver Leif Östling och 
Björn Rosengren.”

Rikki tarkoittaa juuri sitä avointa moniäänistä keskustelua, 
mitä politiikassa demokratiassa käydään ja minkä puutteesta 
Jungner kumppaneineen terä tylsänä yrittää muita tekopyhästi 
syyttää mainostekstissään (joka oli kaiketi tarkoitettu, vaikka 
todellinen tarkoitus on hankkia lisäjulkisuutta Hjallikselle ja 
hänen tuleville projekteilleen). Ongelma ei ole siis se vaan 
Hjalliksen tapaisten liikaa hölisivien tarkoituksettomat ja liikaa 
toistetut puheet, ns. ulkoinen puhe, mikä käy hermoille kun se 
ei tarkoita sitä mitä se väittää tarkoittavansa. Silti Liike nytissä 
on jotain hyvääkin. Keskustelua politiikan tekemisen tavoista 
on hyvä lisätä platonilaisittain pyrkimyksenä ”viisauteen”, eli 
kokonaisnäkemykseen elämästä ja sen reunaehdoista.

Tässä kirjassa tarkastellaan kuitenkin puhtaasi sanavapautta, 
yksilönvapautta ja toimittajien vastuuta klassisten mediateori-
oiden- ja filosofian antamin esimerkein, kuten mm. Thomas 
Hobbesin ajattelun mukaisesti elämästä jatkuvana taisteluna 
vallasta (ja yritetään kyseenalaistaa ”leikillisesti” vanha John 
Stuart Millin utilaristinen näkemys siitä, että teko on moraali-
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sesti oikein, jos se tuottaa onnellisuutta tai mielihyvää). Näissä 
mediaesseissä valotetaan myös tutkitun tiedon ja käytännön 
esimerkkien avulla miten ja miksi valtamedia käyttää sanava-
pautta, ja millaisin seurauksin omiin tarpeisiinsa, unohtamatta 
asioista puhuneita klassikoita Cicerosta Quintillianukseen ja 
filosofeja Khyrosippoksesta Badiouhun.

Toivottavasti tämä kirja tuo oman valaistuksensa tähän mo-
nimutkaiseen ongelmavyyhtiin, sillä näistä asioista sekä pahas-
ta ja valheesta kirjoitan tässä esseekokoelmassani tarkoituksena 
tutkia totuudenjälkeistä aikaa tyyliin -”onko se ollut jo aikaa 
sitten vai olemmeko eläneet sitä koko ajan”, toisin kuin val-
tamediat ovat väittäneet vaikka maailma oli Montaingen mu-
kaan vain alituiseen liikkuva keinulauta. Montaignen mukaan 
kaikkea tätä liikutti syntymähumala, jolloin pyrkimys johdon-
mukaisuuteen ja pitäviin argumentteihin oli hänen mukaansa 
suurempaa houretta kuin häilyvyys ja ristiriitaisuus:

”Mikään ei sanottu ei ole niin vahvaa, etteikö se voisi muut-
tua joksikin muuksi, eikä mikään estä ajattelemasta asioita ai-
van toisin. Äkillinen oivallus voi romahduttaa kaiken aiemmin 
sanotun.”

Tämä kirja on myös montaignelaisen elämäntyöni yksi in-
nostava projekti, kuten Lapin yliopiston rehtori ja mediataiteen 
professori Mauri Ylä-Kotola tavatessamme keväällä Kuopiossa 
oivallisesti kirjoitti minulle sähköpostissa: 

”Hei Harald! Oli yllätys tavata Kuopion kadulla räntäsatees-
sa ja jatkaa niitä keskusteluja, joita aikanaan muutama vuosi 
sitten Rovaniemellä kävimme. Montaignelainen projektisi kat-
taa kaikki elämänalat ja vaikuttaa hyvin systemaattiselta kaikes-
sa fragmentaarisuudessaan. Parhain terveisin, Mauri.” 
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Pehmeää despotiaa
 

”Hyvä on sitä, jolla voimme lähestyä asettamamme ihmisluonnon mallia, 
siksi minkä varmasti tiedämme olevan meille hyödyllistä. Paha on sitä, joka 
estää meitä lähestymästä ihmisluonnon mallia, ja jonka varmasti tiedämme 
estävän meitä osallistumista johonkin hyvään.”

-Benedictus de Spinoza
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Teemu Luukka kirjoitti 4.12.2017 Hesarissa otsikolla ”Päätoi-
mittaja, joka herättää tunteita” Ilta -Sanomien päätoimittaja 
Ulla Appelsinista onnittelukirjoituksen hänen 50-vuotisjuh-
liensa kunniaksi. Appelsinista josta on lyhyessä ajassa tullut 
maanmuuttovastaisen oikeistoaallon näkyvämpiä puolesta-
puhujia ja eräänlainen ”rouva suorasuu”poliittisesti muuten 
korrektissa ja liberaalissa lehdistössämme.

Luukka antaa kuitenkin ymmärtää totuutta hieman vääris-
tellen Appelsinin kuuluvan siihen harvinaiseen toimittajien 
ryhmään, jonka kirjoitukset herättävät intohimoisia reaktioita 
puolesta ja vastaan. 

Haastattelussa Appelsin kertoo olevansa sen koulukunnan 
kasvatti, että mielipidekirjoituksessa olisi hyvä olla mielipi-
de eikä vain ”toisaalta ja toisaalta”. Hän kertoo hienoimpana 
piirteenään olevan sen, ”että näin laajasti luettu lehti pakottaa 
ihmisiä törmäämään muihinkin kuin oman kuplansa mielipi-
teisiin”.

Aika rajusti sanottu kun tietää millainen on tämän ns. 
”suomalaisen keltaisen lehdistön äidin” päivittäinen sisältö 
horoskooppien, ruokaohjeiden ja missiuutisten suloisessa se-
kamelskassa, ja miten he kirjoittavat ja miksi kirjoittavat kuin 
kirjoittavat saadakseen viihdeläpyskäänsä edes hieman asialli-
suuden ja uskottavuuden tynkää. 

Itse en lehteä lue, tai ainakaan tunnusta lukevani muuta 
kuin satunnaisesti hyvin harvoin kuten nyt tätä esseekirjaa 
tehdessäni, mutta ilmeisesti teatteriohjaaja ja teatteriprofessori 
Pauliina Hulkko on lukenut ainakin jotain iltapäivälehteäm-
me, koska on sanonut tämän esseekirjan kirjoittajalle aikoi-
naan, että iltapäivälehdet ovat murha (ihan samoin vain toisin 
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sanoin sanoi  Pahan kukan kirjoittanut ranskalainen runoilija 
Charles Baudelaire).

Hulkon asenne iltapäivälehtiä kohtaan kertoo myös se, et-
tei älymystö ja kulttuuripiirit lue iltapäivälehtiä. Niitä lukee 
ahkerasti tavallinen kansa, joka myös siinä sivussa katselee te-
levisiota, roikkuu somessa, seuraa Iivo Viinasen mitalihiihtoja 
sekä kuuntelee vielä ymmärryksen pienentävän tekohauskan 
vitsailun ja rimanalitusmusiikin lisäksi radio Suomesta jää -ja 
säätiedotuksia tunteakseen olevansa edes jotenkin kollektiivi-
sesti suomalaisena hengissä. 

Mutta mitä näistä, sillä suurin ongelma on se, että sisälläm-
me puhuu tietämättämme jotkut muut kuin me itse. Varsinai-
nen sisäinen puheemme on ulkoa ohjattua ja ulkoa opittua. 
Huhtikuun 10. päivä netistä pystyi seuraamaan suorana Face-
bookin läksytystä Yhdysvaltojen senaatissa.

Kyllä jenkit osaavat. Jätkäthän käyvät päälle kuin yleiset 
syyttäjät. Hienoa oli katsoa suorana yli kaksituntista Faceboo-
kin Mark Zuckerbergin hiillostusta Yhdysvaltojen senaatin 
valiokunnan edessä. 

Jenkeissä on tällaiselle pitkät ja kunniakkaat perinteet. Ame-
rikan retoriikan isänä pidetty John Whiterspoon, myös yksi 
Amerikan itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajista, oli aikoinaan 
suoran puheen ja sillä vaikuttamisen edelläkävijä amerikkalais-
poliitikoille. 

Valiokuntakuulusteluista on muistiin painuvin Venäjältä 
kommunismin jaloista Yhdysvaltoihin emigrantoituneen juu-
talaisen ja edustajainhuoneen HUAC -valiokunnan kommu-
nisminvastaisen komitean luotettavana todistajana esiintynyt 
Ayan Rand, joka jaksoi muistuttaa ensimmäisten joukossa 
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vahvan valtion totalitarismin synnyttämistä vaaroista yksilölle 
vapaudelle, joka näkyi hänestä mm. siinä, että sodanjälkeinen 
neuvostopropaganda osasi mestarillisesti piilottaa todellisuu-
den harmaan ankeuden, vaihtoehdottomuuden ja synkän kur-
juuden ruokajonoineen ja ihmisvainoineen idealismia ja hyvää 
tahtoa uhkuvissa neuvostoelokuvissa, jotka levisivät ”hyödyllis-
ten idioottien toimesta” Amerikoissa (McCarthyn apulaisena 
kommunismin vastaisissa toimissaan oli häikäilemättömyy-
dellään kyseenalaista kunniaa poliittisen maailman likaisten 
temppujen osastossa nauttinut asianajaja Roy Cohn).

Kognitiivisen psykologian tutkijat väittävät, että jos ihmi-
sellä ei ole mielessään sisäistä puhetta ja ääniä, hän ei käytä 
aivojaan kovin hyvin; älyllisissä ja ongelmia ratkaisevissa pro-
sesseissa ihmisillä esiintyy enemmän sisäistä puhetta kuin ulos-
päin suuntautuvaa puhetta. 

Sisäinen puhe ulkoa ohjattunakin on älyllistä ja analyyttistä 
pohdiskelua järjen ja omatunnon kanssa, ja siinä ihminen on 
omimmillaan sellainen kun on punnitessaan rauhallisesti, jär-
kevästi ja vertailemalla sitä aiemmin kokemaansa, oppimaansa 
ja näkemäänsä mutta mikä tärkeintä: sisäisen puheen avulla 
voimme elää uudelleen ja turvallisesti mitään menettämättä 
menneitä ja eletyn elämän kannalta ratkaisevan tärkeitä tilan-
teita uudelleen, jos se on aitoa eikä manipuloitua, jolloin se 
ei ole sisäistä puhetta vaan ulkoista, käskyjä, neuvoja, ohjeita.

Yhteiskuntia pitävät mediakratian avulla koossa erilaiset yh-
teiset huolenaiheet kuten sota, epidemiat, työttömyys ja ilmas-
tokatastrofit. John Locke uskoi ihmisen olevan ”tabula rasa”, 
tyhjä taulu, syntyessään ja kokemusten muokkaavan ajatuksia. 
Tarkoitusten käsittäminen ja ymmärtäminen edellyttää myös 
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tarkoitusten edellytysten, uskomusten ja niiden takana olevien 
yksinäisten ajatusten sekä niiden välillä olevan mentaaliseen 
maailman ymmärtämistä. 

Voisi kuvitella, että jos pitää koko ajan miellyttää televisi-
otähti Maria Veitolan tapaan muita, syntyy samalla itseinho 
kaikkea sitä kohtaan, mitä tekee mutta ennen kaikkea omaa 
pelkuruutta olla sitä mitä todella on kohtaan. 

Philippe Lacoue-Laberthe väitti, että tällaiset tekstit pesiy-
tyivät muistiin, ja asuttivat siellä tarkemmin määrittymätöntä 
paikkaa jossain unohduksen ja tietoisuuden välimailla; niitä ei 
hänen mukaansa koskaan todella ajateltu, mutta ne vaikuttivat 
jossain määrin siihen, kuinka asiat näimme.

”Niissä on varmasti kuitenkin jotain, jonka merkittävyyttä 
ei aikanaan osattu tunnistaa, tai jossa kaikuu muisto, tunne, 
aistimus - jostakin pelottavasta - joka halutaan säilyttää, osin 
kätkettynäkin. Tai ehkä ne ovat vain eräällä tavalla täydellisiä, 
ja vaikka niiden merkitys on vähäinen (tai niin luultiin, kos-
ka ei osattu lukea), niiden liki ihmeenomainen täydellisyys ja 
hämmästyttävä muodon välttämättömyys tuntui lähes fyysise-
nä ja sai ne vastedes olemaan läsnä - ilman että tiedetään, mistä 
niiden läsnäolosta on kyse. Ne ovat kuin ruumiinosat, joiden 
olemassaolosta tullaan tietoiseksi vasta kun jokin sairaus tai 
kipu herättää henkiin: yhtäkkiä, tai vähä vähältä, hämmästyy 
kokiessaan jotain siellä missä mitään ei aiemmin vaikuttanut 
olevan olemassakaan, tai pikemminkin oli vain juuri ja juu-
ri - ei näet ollut kyse pelkästä tyhjyydestä, vaan sameasta ja 
hämärästä poissaolosta, poispyyhkimisestä, rajasta. Niille käy 
kuin arkisille asioille, joita ei enää oikeastaan nähdä kuin vain 
matkan päästä mieltä kiinnittämättömänä läsnäolona, kunnes 
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eräänä päivänä yhtäkkiä havahdutaan huomaamaan niiden pal-
jastavan jotain kauhistavaa. Silloin iskee pelko. Voisi olettaa, 
että uni - ainakin tietyt unet - vaikuttavat näihin unohdet-
tuihin teksteihin samalla tavalla kuin johonkin ruumiinosaan 
iskevä sairaus tai asioiden herättämän kauhun ajatteleminen.”

Valtamedian luoma hierarkkinen yhteisö kannustaa narsis-
miin. Tärkeintä on oma minä, täysi vapaus, mahdollisuus olla 
ulkonaisten vaikutusten tavoittamattomissa, aito ja luonnol-
linen sekä irrallinen, tutkittaessa kannattaa muistaa miten jo 
skottifilosofi David Hume pyrki tutkimaan jokaista käsitystä 
nähdäksemme, oliko se koottu todellisuudenvastaisesti. 

”Skeptinen epäily sekä järjen että aistien suhteen on tauti, 
jota ei voi koskaan perin pohjin parantaa, vaan sen täytyy pa-
lata luoksemme alinomaa, vaikka kuinka häätäisimme sitä ja 
joskus tuntisimme siitä kokonaan vapautuvamme.”

Tiedon olemukseen, luotettavuuteen ja varmuuteen Hume 
tarjosi kausaalilakia, jonka mukaan kaikella täytyi olla jokin 
syy. Humen pääteos A Treatise of Human Nature (Tutkimus 
ihmisluonnosta), mikä on samalla sekä brittiläisen empirismin 
merkkiteos että uuden ajan filosofian klassikkoteos, jatkaa 
I-kirjassa kyselyä ”ulkomaailman olemassaolosta”. 

Humen mukaan ajatukset voivat koskea vain mielen sisäisiä 
ideoita, joten ulkomaailman olemassaololle ei ole varsinaista 
perustelua. Malin Grahan-Wilder kirjoittaa toimittamassaan 
”Skeptisismi - epäilyn ja etsimisen filosofia” (Gaudeamus 
2016)-kirjassa miten ensimmäisen kirjan kolmannessa osassa 
Hume kehittää käänteentekevän analyysinsä kausaalisuhteista, 
jossa kausaliteetti analysoidaan yksinomaan havaitun säännön-
mukaisuuden avulla.
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”Humen skeptisyys näkyy siinä, että hän heti alkajaisiksi 
sanoo, että ”uskomuksen perustelemiseksi tai todistamiseksi 
tarvitaan toisia uskomuksia, mutta periaatteessa nekin vuoros-
taan kaipaavat perustelua”. 

Valtamedioita ja niiden sisäistä sekä ulkoista logiikka kan-
nattaa tutkia tämän Humen antaman esimerkin mukaan 
”brittiläistä common senseä ja Humen skeptisyyttä” hyväksi 
käyttäen puuttuvia kausaalisuhteita etsien, mikä on koko kir-
jan eräänlainen punainen lanka ja käyttämäni metodi, sekä 
filosofisesti, juuri siksi että epäilevä filosofi on tavallinen ja 
vaillinainen ihminen, joka tunnustaa itselleen ja muille olevan 
paljon sellaisia asioita, joista hän ja muut eivät tiedä mitään. 

Silti sokraattisesti ajateltuna, oikea oivallus johtaa usein 
myös oikeaan toimintaan, ja vain siitä, joka tekee oikein, tu-
lee ”oikea ihminen”moraalisessa mielessä, sillä vakaumuksensa 
vastaisesti toimivan ihmisen on mahdotonta olla onnellinen 
ehkä myös siksi, että meillä on edelleenkin epävarma käsitys 
siitä mitä aistimme, koska varmaa tietoa voimme saada vain 
siitä, mitä ymmärrämme järjen avulla. 

Valtamedialta, jotka itse hämmentävät itseään ja ympäris-
töään, on vaikea tutkia ja valaista muuta kuin Platon ja Aristo-
teleen, jotka molemmat ymmärsivät kreikkalaisen lääketieteen 
tavoin, sen antamin esimerkein, että vain tasapainoista ja koh-
tuutta harrastava ihminen voi tulla onnelliseksi, ja että ihminen 
tulee onnelliseksi vain käyttäessään kaikkia kykyjään ja mah-
dollisuuksiaan Nietzschen ”Näin puhui Zarathustra sanoin”.

”Ja se mitä sanotte maailmaksi, teidän pitää ensin luoda: 
teidän järkenne, teidän kuvanne, teidän tahtonne, teidän rak-
kautenne pitää itse siksi tulla!”
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Se mikä valtamedialta tuntuu useasti omissa valtapyyteissään 
unohtuvan, on ettei moraali voi olla vain henkilökohtainen 
asia tai auktoriteettien käsky, koska sen täytyy perustua yh-
teisiin sopimuksiin ja sääntöihin. Epämoraalisuus, ihan kuin 
siitä ammatikseen kirjoittaminen ja sillä eläminen, houkuttelee 
kuin huume ja johtaa helposti riippuvuuteen. 

Ihmisillä on kuitenkin kyky ja oikeus päättää asioistaan ja 
tehdä valintoja, jotka heistä tuntuvat hyviltä, huolimatta siitä 
että ikäviä asioita levitellään julkisesti kaiken kansan nähtä-
ville. Eläkkeellä oleva psykologian professori Markku Ojanen 
kirjoittaa ”Vaihtoehtoisia faktoja (Minerva 2017)”-kirjassaan, 
että vaikka auktoriteetit kuuluvat elämään, niiden vaarat nä-
kyvät päivittäin.

”Me annamme auktoriteeteille liian paljon valtaa varsinkin 
silloin, kun tulkitaan ideologioita ja uskontoja. Auktoriteetit 
syöttävät pöyristyttäviä valheita oman kansakunnan historias-
ta ja vastustajien varallisuudesta. Auktoriteetit tietävät kaiken, 
olipa kysymys taloudesta, historiasta, ihmissuhteista tai onnel-
lisuudesta. Kun pyhyys liittoutuu auktoriteettiin, seuraukset 
ovat erityisen vaarallisia. Silloin hallitsijan tai valtion loukkaa-
minen on vakava rikos, josta rangaistaan ankarasti.”

Margareta Strömstedt kirjoitti esipuheessaan kahden nor-
jalaisen, Jörgen Gaaren ja Öystein Sjaastadin kirjoittamaan 
”Peppi ja Sokrates - filosofinen matka Astrid Lindgrenin maa-
ilmaan” (Kirjapaja 2003) -kirjaan, miten kaksi rohkeaa norja-
laisfilosofia avasivat tällä kirjallaan kaikki pölyttyneet kirjaston 
ikkunat selko selälleen, ja mikä ristiveto siitä sitten syntyikään, 
kun pöly tuprusi ja katosi raittiin ilman tieltä.

”Vanhat teokset osastoilla D ja E, filosofia ja kasvatustiede, 
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lentävät ulos notkuvilta hyllyiltä. Sivut lepattavat kun tuuli 
ujeltaen puhaltaa lastenkirjaosastolle saakka, jossa se sotkee 
hyllyt, ja kiltit lastenosaston virkailijat, jotta ne pysyisivät omil-
la paikoillaan lasten korkeudella niin kuin kuuluu, aivan eril-
lään aikuisten kirjoista. Sinne kuuluu myös Peppi Pitkätossu, 
jota kauan sitten pidettiin vahingollisena lapsille, mutta joka 
on nyt vuosien kuluttua hyväksytty ja kirjailijoidemme sanoin 
tehty pehmoksi ja suvaittu kuoliaaksi.”

Sanavapaudesta puhuminen tai sen väärinkäyttämisestä 
omiin egoa ravitseviin ja kasvattaviin toimiin sekä siitä miten 
taitavasti ihminen yrittää vapautua omasta pahuudestaan naa-
mioidessaan ja tehdessään sen tavallaan itsenäiseksi hänestä ir-
rotetuksi olioksi on kyse myös silloin, kun autoritaarisen kasva-
tuksen saaneet ihmiset vapautta ulkoa etsiessään muuttavat sen 
kauppatavaraksi totuudesta, tai sen etsimisen ja julistamisen 
oman henkisen mukavuutensa ja kuvitellun arvonsa kunniaksi.

Nykyjään inhottavista asioista ja ihmisistä on vaikea päästä 
eroon niin kuin ennenkin. Mennyt maailma ei ole ollut mi-
kään onnela. Se oli staattisen energian ja mekaanisen solidaa-
risuuden pakkoavioliitto. Ihmisten tuli sietää kaikkea pahuutta 
lähellään tietäen ettei pääsisi niistä eroon edes kuolemassa, sillä 
pahikset ja pahuus hallitsivat kaikkea ja kaikkialla hyvän kaa-
puun pukeutuneina. 

Oikea hyväkin muuttuu helposti sellaiseksi lyhyessä ajassa. 
Ilmiö on sama kaikkialla; se on se yliampumisen hybris, jota 
seuraa kostonjumala Nemesis kansanviisaudessa, kun nousee 
päähän ja kaverit hylkäävät ja ahneella on paskainen loppu 
(ennen roomalaiset upottivat suohon sellaiset epämiellyttävät 
ihmiset, joiden teot eivät kestäneet päivänvaloa).
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Sokrates on ollut yksi ihmiskunnan kirkkaimmista valoista, 
joka säteilee vielä parin tuhannen vuoden päästä lämmittävää 
valoaan kylmään, turtuneeseen ja kaavoihinsa kangistuneeseen 
maailmaan. Margareta Strömstedt kirjoitti esipuheensa aluksi, 
että kun Sokrates syntyy uudelleen, hän ei synny vanhan, tuke-
van ja parrakkaan viisaan miehen hahmossa, vaan laihana yh-
deksänvuotiaana tyttönä, jolla on punaiset sojottavat palmikot.

”Taivas varjelkoon meitä pikkuvanhoista lapsista, jotka ovat 
kasvaneet aikuisiksi törmäämättä Peppiin!”

Juuri näin on käynyt meilläkin. Se on kumma miten näistä 
nuorina hyvään uskoneista oman lapsuutensa känkkäränkkäi-
sistä, ympäristöään verbaalisesti järjestykseen panevista ”Peppi 
Pitkätossuista” kasvaa aina aikuisina itse piiskaa heiluttavia pa-
hiksia, jotka tuomitsevat ympäristönsä ja samalla itsensä yhtä 
varmasti pahisten puolelle omassa vallanhalussaan. Peppi-kir-
jassa sanotaan Pepin keksineen ratkaisun vallanhalun ongel-
maan. Kirjoittajien mukaan valtaihmisen vastustaminen vaatii 
vielä vahvemman vastavoiman.

”Peppi ei kuitenkaan suostu tarttumaan piiskaan sen käyt-
täjää vastaan. Piiskan katkominen on lähes pyhä rituaali, joka 
solmii rauhan kuskin ja hänen hevosensa välillä. Hevosen 
pahoinpitelijä sortaa myös itseään, ja se, joka sortaa itseään, 
ajattelee itsellään olevan oikeuden, jopa velvollisuuden pahoin-
pidellä toisia. Pepin sovinto hevospiiskaajan kanssa on sovinto 
pahan kanssa.”

Margareta Strömstedt kirjoittaa vielä esipuheessaan, että 
tämän teoksen kirjailijat tiesivät usein lasten olevan innok-
kaimpia filosofeja, sillä lapset osaavat kysyä aina ”miksi?” ja 
miettivät, mitä ihmiset tarkoittavat puheillaan, toisin kuin 
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vanhat kulttuurin määräykset ja koodit omaksuneet aikuiset, 
joilla on vahva suomalaisvamma sielussaan (vahva yliminä ja 
heikko itsetunto), ja erityisesti kilttiä joko pakosta tai kasvatuk-
sen tuloksena leikkivät sekä ahdistetut vanhat naiset, joiden si-
sään piilotettu aggressiivinen röyhkeys, on samaa luokkaa mitä 
Ruotsissa kutsutaan koko kulttuurin mädättäväksi ns. ”piilo-
tetuksi aggressioksi” mikä näkyy myös holhousyhteiskunnan 
halussa määritellä poliittisen korrektiuden nimissä tavat millä 
saa esittää itseään ja aiheet, joista saa ilman rangaistusta puhua 
kaikkia samalla valheellisella tavalla jättäen oikeat ongelmat 
piiloon ymmärtämättä, etteivät toden sanat ole kauniita eivät-
kä kauniit sanat tosia.

Meidän pitäisi koko ajan pysyä terässä, ja suhteessa ympä-
ristöömme raikkaina kysymällä itseltämme alituisen sekä it-
semme että ajattelumme että ennen kaikkea olemisemme ja 
paikkamme maailmassa kyseenalaistaen: kuka minä olen, miksi 
asia on näin, mikä on totta ja mitä valhetta ja miksi en ym-
märrä asiaa niin kuin se on, vaan niin kuin sen haluan olevan 
Pepin olemuksen sisäistäneenä?

”Tähdet loistivat Huvikummun katon yläpuolella. Sisällä oli 
Peppi. Hän olisi siellä aina. Se oli kummallinen ajatus. Vuodet 
vierisivät, mutta Peppi, Tommi ja Annika eivät koskaan kas-
vaisi aikuisiksi. Niin, tietysti, mikäli kiekurapillerit eivät olleet 
menettäneet voimaansa...Niin, oli lohdullista ajatella -Peppi 
olisi aina Huvikummussa.”

Pepin metodit ja esimerkki on syytä kaivaa esiin silloin kun 
alamme tutkia valtamedioita, joiden kulissien takana pelataan 
aina kovaa ja härskiä peliä ”tyyliin kunnia ei tunnusta lain 
määräämiä rajoja” paikasta auringossa. Kirjailija Astrid Lind-
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grenin sanoin.
”Eikö se riitä, että olen vain oma itseni? Ihan tavallinen 

maalaistyttö Vimmerbystä, tyttö johon on maailman merillä 
tarttunut vähän yhtä ja toista tietoa!” 

Pitää heti aluksi muistaa Herakleitoksen muistutus siitä, että 
kaikki liikkuu, eikä mikään kestä ikuisesti. Juuri siksi ”men-
neiden muistelu” on sekä typerää jälkiviisautta että varsin han-
kalaa varsinkin, jos siitä on tehty normi, kuten länsimaisissa 
yhteiskunnissa historian (johon on vaikuttanut Herakleitoksen 
kanssa samaan aikaan elänyt Parmenides, jonka mielestä järki 
osoitti, ettei mikään voinut muuttua) avulla, koska emme voi 
kahdesti laskeutua samaan virran vietäviksi, vaikka ihmisen 
mieli ja muistot niin haluaisivatkin, sillä laskeutuessamme tois-
ta kertaa sekä me että virta olemme muuttuneet ihan toiseksi 
kuin mitä aiemmin olimme. 

Herakleitos nimenomaan todisti maailman olevan täynnä 
vastakohtaisuuksia; sekä hyvällä että pahalla oli välttämätön 
paikkansa maailmassa. Jokainen toimittaja on siinä mielessä 
etuoikeutetussa asemassa, että tietää tämän tosiasian ja osaa 
toimia sen mukaisesti. Maailma ei ole tästä näkökulmasta sen 
kummallisempi paikka kuin annettu mahdollisuus missä toi-
mittajat ovat kuin Pythia-nimisen papittaren käsittämättömiä 
jolkotuksia Delfoin oraakkelin ennustuksina kansalle tulkkaa-
via pappeja, joiden kansa uskoo selittävän tämän ajan Apol-
lonin, joka tietää kaiken, viisauksia sekä menneisyydestä että 
tulevaisuudesta, ja ettei ihmisen pitäisi koskaan kuvitella ole-
vansa enemmän kuin ihminen, koska hän pääse yrityksistään 
huolimatta kohtaloaan pakoon. 

Siksi ”Apollonin viisauksia kansalle tulkitsevien toimittajien” 
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olisi hyvä oppia ensin tuntemaan itsensä ja sitten työssään ja 
elämässään kolme elintärkeää opetusta: ei pidä olla kenellekään 
turhan ilkeä, sillä pilkka osuu aina jossain vaiheessa omaan 
nilkkaan, ja ettei kannata valehdella enempää kuin on tarpeen. 

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin yrittää pitää pää kylmänä 
kaikista houkutuksista huolimatta ja itsensä nöyränä, toistaen 
itselleen joka aamu peilin edessä: älä tee tänäänkään hätäisiä 
päätelmiä siitä mitä näet ja kuulet sofisti Protagoraksen, joka 
oli se heppu, joka sanoi ihmisen olevan kaiken mitta, tavoin, 
sillä hänen mielestään kysymys hyvästä ja pahasta täytyi aina 
arvioida suhteessa ihmisen tarpeisiin. 

Hesarin entinen päätoimittaja Keijo Kylävaara väitti maan 
suurimassa valtamediassa kokemukseen perustuen, että ”paras-
ta toimittaja-ainesta ovat huonosti sopeutuvat ja rähinöintiin 
taipuvaiset yksilöt”, kuten ”Mätämunan muistelmat” (Otava 
1997)-kirjoittanut ja sen jälkeen itsensä hotellihuoneessa tap-
panut Hesarin menneiden aikojen loiston huipputoimittaja 
Seppo Heikinheimo, joka siitä huolimatta että oli rasittava, oli 
myös hyvä esimerkki ns. luovasta hullusta, joka oli sekä älylli-
sesti, taidoiltaan, luonteeltaan että epäsovinnaisuudellaan juuri 
sellainen mistä parhaat toimittajat on tehty suorassa toimin-
nassaan ja suorapuheisuudessaan (vai kuultaako aika hieman 
läpi muistoista kun on lukenut hänen kirjansa, ja siksi lukija 
kuvittelee asioiden olleen juuri sellaisia kun Heikinheimo ne 
meille yrittää näyttää hänen silmälaseillaan katsottuna?). 

Heikinheimon kirja on hienosti kirjoitettua elävää media-
historiaa parhaimmillaan sivistyneen ja monipuolisesti asioi-
ta tarkastelevan toimittajan silmin nähtynä. Kirjan tyyli on 
”marktwainlaista” journalismia ja siitä huokuu läpi samanlai-
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nen paatos ja tarkkuus ihmisten ja ympäristön kuvaamisessa 
kuin Mark Twainin ”Omaelämänkerrassa”.

”Parin kolmen vuoden aikana kylässä sattui muutama muu-
kin katastrofi, ja minulla oli sen verran huono onnea, että sain 
todistaa niitä kaikkia melko läheltä. Muuan orja hakattiin 
kuoliaaksi metallintangoilla jonkin pikkujutun vuoksi ja näin 
hänen pääsevän hengestään. Juopunut mies puukotti nuoren 
kalifornialaisen siirtolaistoverinsa pitkällä metsästysveitsellä ja 
näin punaisen elonnesteen purskahtavan hänen rinnastaan.”

Asiat eivät ole aina sitä miltä ne näyttävät ensisilmäyksellä. 
Siitä paras esimerkki ”Mätämunan muistelmissa” on Heikin-
heimon kertomus miten myöhemmin ”äärikommunistien” ho-
visäveltäjänä tunnetuksi tullut säveltäjä Kaj Chydenius pääsi 
Huvudstadsbladetin musiikkiarvostelijaksi kun kirjailija Märta 
Tikkanen oli kysynyt asiaa Heikinheimolta, joka oli vastannut.

”Ottakaa Kaj Chydenius Kauppalehdestä. Hän osaa mo-
lempia kieliä, ja sitä paitsi hän on taatusti oikeistolainen. Hän 
kehui äänestävänsä aina Georg C. Ehnroothia, jottei ääni me-
nisi vasemmistolle.”

Jotain vanhan kaartin toimittajista kertoo myös se ironi-
antaju, mikä kuulemma paistoi Seppo Heikinheimostakin 
naljailujen läpi, ja joka oli v -maisuuden huipennus omassa 
lajissaan hyvin vaikea henkilönä ja työtoverina, läpi kaikesta 
hänen oikullisuudestaan ja kulmikkuudestaan huolimatta, kun 
hän kirjoitti Pertti Klemolan Helsingin Sanomat, sanavapau-
den monopoli, kirjasta, joka oli hänen mielestään ”tarkoitettu 
vakavaksi murhayritykseksi”.

”Kirjan ykkösroisto oli Aarno ”Loka” Laitinen, minä olin 
kakkonen. Kirjassa on muistaakseni kymmenkunta sivua mi-
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nua koskevia valheita. Sopii lukea vastapainoksi jos tämä kirja 
alkaa tympiä.”

Heikinheimo oli koko ajan liipaisimella omien hullujen 
temppujensa kanssa kiusatessaan milloin kulttuuritoimituk-
seen pesiytyneitä ja kaljaa palkkioillaan kittaavia kommaritoi-
mittajia tai temppuillessaan kiusallisissa joko tai -tilanteissa 
harvinaisen pitkäpinnaisen päätoimittajansa, Janne Virkkusen 
kanssa, joka näki Heikinheimon merkityksen ja arvon Hesa-
rille tärkeämpänä kuin antaa hänelle potkut. 

Ja ne pikkumaiset pikkupomot, ne ovat yhteistä kaikille me-
dioille ja pyhälle byrokratialle kautta maailman. Seppo Hei-
kinheimo kirosi Hesarin pahimmiksi puoliksi näitä v-maisia 
ja sovinnaisia pikkupäälliköitä, jotka tukahduttivat rohkeiden 
kirjoittajien töitä, vaikkeivät itse olleet koskaan kyenneet vas-
taavaan vaan olivat paistaneet kotona lettuja ja nitistäneet töis-
sä kollegoidensa juttuja. 

Samoihin aikoihin Hesarissa olleelle toimittaja Martti Val-
koselle kävi toisin. Pieni uutinen MTV:n kotimaanjulkaisussa 
12.12.1998 kertoo, miten Hesari sai tarpeekseen kiusallisesti 
Hesarin sisäisiä asioita julkisuuteen paljastaneen Valkosen tem-
puista vuosi Heikinheimon itsemurhan jälkeen.

”Helsingin Sanomat irtisanoi toimittaja Valkosen. Helsingin 
Sanomien sunnuntaitoimituksen toimittaja Martti Valkonen 
on irtisanottu, lehden kustantaja Seppo Kievari vahvisti tä-
nään. Kievari sanoo irtisanomisen syystä vain sen, että se liittyy 
työsopimuslain ja työehtosopimuksen lojaliteettikysymyksiin. 
Valkonen irtisanottiin 10. joulukuuta. Hänellä on kuuden 
kuukauden irtisanomisaika, jonka aikana hänellä ei ole velvol-
lisuutta tulla työpaikalle, ellei häntä erityisesti kutsuta, Kievari 
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sanoo. Valkonen on kirjoittanut vastikään julkaistun kirjan, 
jossa hän arvosteli voimakkaasti työnantajansa toimintaa. Hel-
singin Sanomien toimitusosasto hyväksyy työnantajan peruste-
lut Valkosen irtisanomiseksi. Työnantajan perustelut ovat aivan 
relevantit. Toimitusosasto katsoo, että Valkonen on julkisesti 
erittäin törkeästi loukannut toimitusosaston jäseniä, nimeltä 
mainiten ja heidän ammattitaitoaan halveeraten, toteaa pää-
luottamusmies Kaisa Hakkarainen. Lauantaina tavoitettu 
Valkonen ei halunnut kommentoida irtisanomisen syitä. Hän 
kuitenkin korostaa, että Helsingin Sanomien toimitusosasto ei 
ole ollut häneen asiassa minkäänlaisessa yhteydessä. ”He tun-
tevat asiassa ainoastaan työnantajapuolen näkökannan”, Val-
konen arvioi. Helsingin Sanomien toimitusosasto muistuttaa, 
että Martti Valkonen ei ole Suomen Journalistiliiton eikä siten 
myöskään Sanomain toimitusosaston jäsen.(STT)”

Hesarista oli aiemmin erotettu 80-luvulla Tamminiemen 
pesänjakajien kirjoittajien paljastumisen takia Aarne ”Loka” 
Laitinen. Heikinheimon itsemurhan ja Valkosen erottamisen 
jälkeen maan johtava päivälehti oli menettänyt miesvahvuu-
destaan kolme maan johtavaa toimittajaa eikä tilalle kasvanut 
ihan heti heidän tasoisiaan oivaltavia ja nerokkaita monipuo-
lisia kykyjä. 

Valkosen kirja, joka oli suututtanut Hesarin johdon ja mikä 
oli syynä potkuihin, oli ”Suomettuminen jatkuu yhä: Mosko-
van-kirjeenvaihtajan näkökulma Suomen ja itänaapurin suh-
teisiin kolmannesvuosisadan ajalta” (Tammi 1998). 

Kirjan teemaa hän jatkaa edelleen varsin suorin sanankään-
tein seuraavassa kirjassaan ”Sananvapaus kauppatavarana” 
(www.journalismi.info, 2003), ja kuvaa median työkenttää 
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kaksisuuntaisena julkisuutena, jossa asiat pitäisi käsitellä län-
simaisen moniarvoisen yhteiskunnan jo ajat sitten sopimin 
ehdoin. 

Valkosen sanomiset tekee kiinnostaviksi ja tärkeiksi se, että 
hän ei ollut mikään Hesarin ulkopuolinen tuhertelija kuten 
hieman heppoisen syytöskirjelmän 70-luvulla Hesaria vastaan 
kirjoittanut vasemmistolainen Pentti Kleemola, vaan yksi 
oman aikakautensa huipputoimittajista, jonka sana painoi 
paljon aikoinaan vallan vaakakupeissa.

”Julkisuus on paras ihmiskunnan tähän mennessä keksimä 
keino korjata ongelmia ja oikaista väärinkäsityksiä ja virheitä ai-
van samassa määrin kuin demokratia on paras tähän mennessä 
kehitetty yhteiskuntamuoto. Julkisuus vaatii myös ehdotonta 
vastuuta. Median käyttäytyminen ei kestä kritiikkiä. Media itse 
torjuu oman vastuunsa yhteiskunnallisena toimijana, kun se 
haalii itselleen tuomarin valtaa. Nykyisen lainsäädännön mu-
kaan media itse saa esiintyä tuomarina omassa asiassaan, ku-
ten Jaakko Itälä kirjoitti. Media on hankkiutunut eräänlaiseksi 
ylimuistoista nautintaoikeutta hyödyntäväksi sananvapauden 
rälssisäädyksi, kun se modernissa yhteiskunnassa kieltäytyy 
alistumasta käyttäytymissääntöihin, joita edellytetään kaikilta 
yhteiskunnallisilta toimijoilta ja liike- elämän yrittäjiltä.”

Suoraa ja osuvaa puhetta toimittajalta, joka on nähnyt, mi-
ten pedon sydän sykkii ja mitä se syö pysyäkseen hengissä. Ja 
vaikka Valkosen kirjoituksia voi pitää omaa asiaansa tinkimät-
tömästi ajavan pohjalaistaustaisen miehen katkerana kostona, 
on se myös hyvä käytännön esimerkki siitä, kuinka kovaa peliä 
kulissein takana valtamedioissa taistellaan siitä, kenellä on oi-
keus sanoa ja mitä. 
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Potkut saaneen toimittajan rehellisyys on laadultaan uskot-
tavampaa ja koskettavampaa silloin kun hänellä ei ole enää 
mitään pelättävää. Valkonen on myös harjaantunut terävyy-
dessä ja tarkkaan kirjoituksillaan maaleihinsa osuva kirjoittaja, 
joka ei säästä raivoaan ja sanojaan vääräksi kokemiaan asioita ja 
vääryyttä omasta mielestään tehneitä henkilöitä kohtaan, vaik-
ka tietäisi olevansakin jossain kohdin sekä väärässä että liian 
kovasanainen sitä vastaan millä tavalla Suomessa on totuttu 
ongelmista puhumaan, huom; ei siis ratkomaan niitä.

Yhteiskunta pitää Valkosen, jonka kirja on perusteos sanava-
paudesta, ja pitäisi jokaisen sananvapaudesta huolestuneen ja 
kiinnostuneen lukea, mukaan tiukan huolen siitä, että tiedo-
tusvälineissä julkaistut mainokset ovat totuudellisempia kuin 
toimitukselliset tekstit. 

Valkosen mukaan maksullisena ilmoituksena ei saa rankai-
sematta julkaista tekstejä, jotka voidaan julkaista toimituksel-
lisina töinä. Siksi hän kysyy: minkä takia mainostajan on pi-
täydyttävä totuudessa, kun toimituksellisen tekstin kirjoittajan 
ja kustantajan ei tarvitse? 

Mutta mistä ihmeestä Valkonen oikein puhuu ja kenen oi-
kein on media? Näin kysyy samanniminen kirja ”Kenen me-
dia?” (Vastapaino 2015), jonka ovat kirjoittaneet Kari Karppi-
nen, Marko Ala-Fossi, Anette Alen-Savikko, Jockum Hilden, 
Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen. 

Peruskysymys pohdittaessa myös sanavapautta, sillä toimit-
tajat eivät käytä medioissa työskennellessään omaa sanavapaut-
taan vaan työantajansa, kuten kerron tämän luvun ”Ylegate” 
-kirjaa koskevassa luvussa käytännön esimerkein. 

Kirja ”Kenen media?”-kirja keskittyy valottamaan joukko-



43

viestimiä koskevaa päätöksentekoa, tekijänoikeuskysymyksiä 
ja verkkoviestintää sekä yksityisyydensuojaa ja on kiinnostava 
kirja kaikille niille, joita kiinnostaa keskustelut mm. Yleisra-
dion rahoituksesta ja lehdistön tulevaisuudesta tai internetin 
halinnasta ja verkkovakoilusta.

Toimittajat ovat median työmuurahaisia, joilla on suuri valta 
kertoa tai olla kertomatta asioita, joita he joko pitävät tärkeinä 
tai sitten eivät. Liberalismi.fi -nettisivuston mukaan Mediaviik-
ko -lehden kyselyn vastaajista puolet pitää useimpia toimittajia 
vasemmistolaisina. Kahdessa maan johtavassa laatumediassa 
Helsingin Sanomissa ja etenkin Yleisradiossa arveltiin olevan 
enimmäkseen demaritoimittajia.

”Kyselyn otos ei ollut edustava, vaan esimerkiksi puolet vas-
taajista oli toimittajia. Artikkelin kirjoittaneen toimittaja Paavo 
Vasalan mukaan ”Kansa on aina käsittänyt, että toimittajat 
ovat kallellaan vasemmalle, enemmän kuin kansa.” Yllättävänä 
toimittaja pitää sitä, että vaikka taistolaisia ja muita vasemmis-
toliittolaisia on ollut runsaasti eri toimituksissa, nyt kovin har-
va arveli heidän olevan enemmistössä. Vastaajista vain 8 % ar-
vioi, että toimittajien poliittinen kanta ei vaikuta uutisointiin. 
Pressiklubi -ohjelman toimittajat kannattavat Vasemmistoliit-
toa, Sdp:tä ja Vihreitä. Suomessa keskeisten tiedotusvälineiden 
kuten Ylen ja Helsingin Sanomien on katsottu pitkään olleen 
vasemmalle kallellaan, 1970-luvulla erityisen pahasti. Nykyään 
arvioidaan vanhempien toimittajien olevan usein vasemmalle 
ja nuorten vihreisiin kallellaan. Professori Esko Salmisen mu-
kaan keskustelu taistolaisten vaikutusvallasta mediassa on siksi 
vähäistä, että ” monet silloiset 70-80 -luvun toimijat, päättäjät, 
poliitikot, joukkotiedotusvälineissä toimineet toimittajat ovat 
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vielä tälläkin hetkellä vaikutusvaltaisissa asemissa”. Sunnuntai-
suomalaisen kyselyssä toimittajien suosituin puolue oli vihreät, 
mutta mm. Yle ja HS olivat kieltäytyneet kyselystä. Vihreät oli 
kolme kertaa suositumpi kuin kansan parissa, Kokoomus vä-
hemmän suosittu kuin kansan parissa. Perussuomalaisia äänesti 
vain 2 % ja ”ei missään nimessä” lähes puolet; se oli epäsuosi-
tuin puolue.”

Julkisuudessa monelta on jäänyt varmasti huomaamatta, mi-
ten kovasti ja rajuin ottein toimittaja Markku Valkonen kritisoi 
kirjansa ilmestymisen aikaan koko murroksessa silloin ollutta 
vanhaa mediakenttää, ja aivan erityisesti turhana ja typeränä 
pitämäänsä julkisen sanan neuvostoa ja : professori Heikki Yli-
kankaan sanoin, joka on hänen mukaansa osuvasti luonneh-
tinut Julkisen sanan neuvostoa päätoimittajien etujärjestöksi. 
(Heikki Ylikangas, Tulkintani talvisodasta. WSOY. Juva 2001. 
254 s. Sivu 161.) 

”Ylikangas on saanut oppinsa kantapään kautta kiistettyään 
nipun perustotuuksia, jotka Suomen virallinen historiankirjoi-
tus on naulannut pysyvästi peruskallioon ja joita päätoimittajat 
innokkaasti puolustavat. Ylikankaan tavoin moni muukin on 
joutunut kokemaan, ettei Jsn ole sananvapauden eikä moraa-
likeskustelun etujärjestö.”

Valkosen kritiikki vaikuttaa ensi alkuun kohtuuttomalta, 
mutta kun kirjaa lukee rinnakkain muiden mediakriittisten 
lähteiden kanssa, alkaa ymmärtää minkä luokan ongelmasta 
tässä on kysymys. Valkonen ei ole turhaan nimennyt kirjaansa 
sananvapauden kauppatavaraksi, sillä juuri tästä on ollut ky-
symys. 

Valkosen mukaan kulissien takana on tekopyhästi tehty tois-
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ta ja edessä sanottu toista. Esimerkiksi Julkisen sanan neuvosto 
on olemassa lehdistön itsesääntelyelimenä, minkä kapeana työ-
sarkana on valvoa journalistin ohjeiden noudattamista ja ottaa 
kantaa yleisön kanteluihin lehdistön kirjoittelusta. 

”Ohjeet eivät ole itse asiassa sen kummempia kuin vanhan-
aikainen hyvä kotikasvatus. Sehän sallii sekä uteliaisuuden ja 
kysymykset että selvien tosiasioiden puhumisen. Itsesääntely 
ei enää toimi. Itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto on itse 
luopunut niistä hampaantyngistä ja ikenistäkin, joita sille oli 
alun perin suunniteltu. Johtopäätös on journalistisesti ajatel-
len katkera ja vielä katkerammaksi sen tekee jopa oikeusop-
pineiden paljo puhe neuvostosta. Aiempina vuosikymmeninä 
seuratessani neuvoston työtä täysin sivusta satunnaisesti pidin 
sitä asiallisena.”

Kaikki yllä kerrottu on nykyajan mediatutkimusta, joka on 
vähän sama asia kuin satu keisarin uusista vaatteista, jonka 
satusetä H.C. Andersen lainasi roomalaiselta runoilija Hora-
tiukselta, joka kertoi kreikkalaisesta kauppiaasta Lycasista, joka 
istui tuntikausia tilansa areenalla katsellen innokkaasti pääs-
sään kuvittelemiaan näytelmiä. Lycas oli onnellinen omissa 
harhoissaan, ja se säteili lämpöä myös hänen ympäristöönsä. 

Sukulaiset ja ystävät saivat kuitenkin tarpeekseen tästä leikis-
tä ja luulivat parantavansa Lycaksen, kun saivat hänet vihdoin 
pitkien taivuttelujen jälkeen vakuuttuneeksi siitä, että hän oli 
kuvitellut kaiken. Tämän jälkeen Lycas muuttui synkäksi, kos-
ka häneltä vietiin hänen surkean elämänsä ilona olleet ihanat 
illuusiot. 

Mediaa ruotivat tutkijat ja kriittiset kommentit edustavat 
tässä tarinassa Lycasin ystäviä ja sukulaisia, ja itse Lycas suurta 
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yleisöä, joka ei millään halua kuulla, että kaikki se mitä heille 
syötetään, on vain suloista harhaa.”

Hannu Nieminen kertoo ”Kenen media”-kirjan luvussa 
”Miksi tutkia suomalaista viestintäpolitiikkaa?” miten suoma-
lainen viestintämaailma on muuttunut rajusti parin vuosikym-
menen aikana tavalla, jota kukaan ei kyennyt etukäteen ennus-
tamaan. Niemisen jutussa paljastuu, miten vahvaa Suomessa 
on aiemmin ollut viestinnän säätely. 2010-luvun haasteeksi 
hän näkee miten vastata digitalisoitumisen ja globalisoitumi-
sen haasteisiin. 

Samasta asiasta puhuu toimittaja Johanna Vehkoo, joka on 
kirjoittanut osuvan kirjan journalismista ”Painokoneet seis 
-kertomuksia uuden journalismin ajasta” (Teos 2011), joka ei 
ole vanhentunut ”muutamaa perusseikkaa lukuun ottamatta” 
vaikka kirjoittamisesta on kulunut jo seitsemän pitkää vuotta. 
Vehkoo pohtii kirjassaan laatujournalismin tulevaisuutta kysy-
myksillä, onko journalismi kriisissä ja entä millainen on uuden 
median suhde demokratiaan?

Jotain kirjoittajasta ja hänen kyllästymisestään oman am-
mattinsa ja työnsä alennustilaan kertoo jo se, että kirjan etu-
kannessa hän esittelee itsensä ”pitkään jatkuneesta sanoma-
lehtityöstä toipuvaksi kirjallisuus- ja kulttuuritoimittajaksi”, 
joten lähtöasetelma asian kriittiseen tarkasteluun on taattu 
tietyn julkisuusähkyn ja kyllästymispisteen saavuttaneessa 
kirjoittajassa, joka on vain hyvä asia, sillä kiitoksen muotoon 
puettuja maksettuja mainoksia ja yliampuvia oman median 
ylistyksiä vailla ongelmia mediamaailma on pullollaan, kuten 
edellisen hallituksen demarikulttuuriministeri, joka palkkasi 
kallispalkkaiseksi selvitysmieheksi puoluetoverinsa, jonka mie-



47

lestä ongelmista päästään perinteiseen demarityyliin sillä, että 
lehdistölle annetaan riihikuivaa rahaa valtion toimesta.

Kirjan kustantaja esittelee hänet vapaaksi toimittajaksi ja 
tietokirjailijaksi sekä journalismikollektiivi Long Playn perus-
tajajäseneksi, joka on myös yksi feministisen ajatushautomo 
Hatun johtajista. ”Painokoneet seis”-kirjan jälkeen Vehkoo on 
muun muassa tutkinut Yhdysvalloissa faktantarkistusta jour-
nalismissa. Heti ”Painokoneet seis”-kirjan alussa joku kysyy 
häneltä, mitä hän kirjoittaa. 

Vehkoo vastaa kyselijälle kirjoittavansa kirjaa journalismin 
tulevaisuudesta, johon kysyjä tokaisee kyllästyneen tuntuisesti: 
no siitä tulee varmasti tosi ohut kirja. Ei tullut. Kirja on koh-
talaisen paksu ja keskittyy olennaiseen. 

Vehkoon mielestä vika on ollut siinä, että journalismia on 
käsitelty pelkkänä tuotteena, vaikka laatujournalismin pitäisi 
hänen mielestään olla jotain muuta; jotain tärkeämpää, arvok-
kaampaa. Vehkoolle se on jotain, mitä ilman demokraattinen 
yhteiskunta ei voi toimia. Sen verran aika on syönyt Vehkoon 
kirjaa, että hänen huomionsa siitä, että sanomalehdillä menisi 
toistaiseksi hyvin ei enää pidä paikkansa. Levikit ovat vakaassa, 
pysäyttämättömässä laskussa. 

”Suomessa on alettu jo supistaa toimittajien määrää ja toi-
mitusten taloudellisia resursseja. Samalla unohdetaan, että 
tulevaisuuden journalismi on digitaalista. Juuri näin toimien 
journalismin kriisiä suorastaan houkutellaan myös Suomeen.”

Nyt seitsemän vuoden päästä kirjan kirjoittamisesta se Veh-
koon maalailema piru on ilmestynyt pysyvästi journalismin 
seinälle. Vehkoon kirja on kuitenkin profeetallinen siinä mie-
lessä, että hän keskittyy kirjassaan ”uuden journalismin mah-
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dollisuuksiin”, johon aiemmin suuret mediatalot eivät olleet 
pahemmin tutustuneet.

”Uusi journalismi on verkostoitunutta, avointa ja keskus-
televaa. Se käyttää hyväkseen uutta teknologiaa, mutta palaa 
myös vanhan journalismin korkeimpiin periaatteisiin. Uusi 
journalismi on reilua ja eettistä, ja se vaatii itseltään samaa 
läpinäkyvyyttä kuin kohteiltaan.”

Kaikki hyvä journalismia on tutkivaa journalismia ja taas 
päinvastoin, kaikki huono on sitä kaikkea muuta, mikä kulkee 
journalismin nimellä, mutta on tosiasiallisesti joko kaverijour-
nalismia, tekstimainontaa tai propagandaa, journalismin alen-
nustiloja, joita journalismiksi naamioitunut bisnesmaailmaa 
päivittäin viihdekanaviltaan meille tarjoilee. 

Uusi journalismi on Suomessa harvinaista mutta maail-
malla tunnettua sen kuuluisimman edustajan, ”gonzojourna-
lismi”-sanan keksineen Hunter S. Thompsonin The Rolling 
Stone- aikakauslehteen kirjoittamista tajunnanvirta -artikke-
leistaan, jotka herättivät maailman tylsistä dokumentaarisista 
jutuista nauttimaan proosajournalismista, tästä hyvänä esi-
merkkinä Truman Capoten ”Kylmäverisesti”-romaani, josta 
löytyy myös hyvin varustetuissa kaupunkikirjastoissa hieno 
elokuvaversio, on loistava esimerkki. Albert Camus kirjoittaa 
asiasta näin.

”Niin hän käsittää myös miten tärkeä on vastata tähän ky-
symykseen, koska se edellyttää ratkaisevaa tekoa. Sydämelle 
nämä asiat ovat itsestään selviä, mutta niitä on tutkittava sy-
vällisemmin, jotta myös järkemme näkisi ne selvästi.”

Yhteiskunnasta ja filosofiasta kirjoitettuja utopioita vaivaa 
usein se, että toteutuakseen ihmisten tulisi olla enkelten kal-



49

taisia hyviksiä. Ei ole mikään suuri salaisuus, että toimittajat 
menevät juuri siksi joskus lankaan valheen edessä, ja nuoret 
toimittajat kokemattomuuttaan hieman useammin, ja jos et 
käytä tämän ilmaistaksesi omaa sananvapauttasi, menetät sen 
(Median valta -raportin mukaan vuodelta 2007, kolme neljästä 
haastatellusta katsoi median vallan kasvaneen).

Kari Karppinen käsittelee ”Kenen media?”-kirjassa luvussa 
Kiistellyt käsitteet sananvapautta, lehdistön vapautta, median 
vapautta ja verkon vapautta, joita pidetään yleisesti demokraat-
tisen yhteiskunnan peruspilareina. 

”Vapauden käsite on poliittisen filosofian klassinen kysymys. 
Viestintäpolitiikassa siihen liittyy erityisen suuri painoarvo. 
Sanavapaus mielletään usein eräänlaiseksi kattokäsitteeksi tai 
paradigmaksi, joka jäsentää koko viestintäpolitiikan kenttää. 
Sananvapauden ja viestintäpolitiikan suhde on kuitenkin jän-
nitteinen siinä mielessä, että sananvapaus ei vain ohjaa viestin-
täpolitiikan sisältöä, vaan usein vapaus ja sääntely ymmärretään 
toistensa vastakohdiksi. Historiallisesti sanavapaus ja lehdis-
tönvapaus ovat tarkoittaneet nimenomaan vapautumista julki-
sen vallan harjoittamasta sensuurista. Toisaalta viestintäpolitii-
kan odotetaan edistävän sanavapautta turvaamalla kansalaisille 
tasa-arvoiset mahdollisuudet tiedonsaantiin ja osallistumiseen. 
Myös sananvapauden voi nähdä sekä itseisarvona että välinee-
nä, jolla ajetaan muita yhteiskunnallisia tavoitteita.”

Karppisen mukaan juuri siksi käytännössä keskustelu sana-
vapaudesta nivoutuu usein demokratian ja julkisen keskustelun 
edistämiseen. Tätä jännitettä jäsennetään Karppisen mukaan 
usein puhumalla ”negatiivisesta ja positiivisesta vapauskäsityk-
sestä”. 
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Jaottelu on peräisin filosofi Isaiah Berliniltä (negatiivisella 
vapaudella tarkoitetaan ulkoisten rajoitusten puuttumista eli 
vapautta jostakin, positiivisella taas vapautta johonkin, eli sitä, 
millaisia tosiasiallisia mahdollisuuksia ihmisillä on vapauksien-
sa käyttämiseen, itsensä toteuttamiseen osallistumista ja sitou-
tumista). 

Sananvapauteen kuuluu oleellisesti myös median moniar-
voisuuden ihanne, mikä sopii hyvin nykyajan viestintäpoli-
tiikan ihanteeksi edelleenkin. Karppisen mukaan aiemmin 
tavoiteltiin totuutta ja objektiivisuutta, mutta nämä ihanteet 
on nykyisin kyseenalaistettu. Demokratia ja julkinen keskus-
telu edellyttävät erilaisten näkökulmien ja yhteiskunnallisten 
äänten pääsyä julkisuuteen. 

Se on jo vaikeampi kysymys: kumpi oli ensin, muna vai 
kana? Tämä on tärkeä kysymys sananvapaudesta ja valtame-
dioista sekä toimittajista maassa, jossa mitään muuta ei hävetä 
niin paljon kuin häpeämistä; kumpi on siis pahempi, medioi-
den takana lymyävät tiukkapipoiset omistajat vai niissä sanoja 
omiin tarpeisiinsa ammatikseen pyörittävät toimittajat? 

Keskittynyt mediaomistus, jos on uskominen Noam Choms-
kyä. Vaihtoehdottomuus on tarkoituksellisesti ylläpidettyä an-
keutta ja tylsyyttä, jos on uskominen omia silmiään kun seuraa 
valtamedioita. Toimittajat, jos on uskominen rikostoimittaja 
Harri Nykäsen ”Likainen Harry” (Docendo 2016)-kirjaa. 

”Mediaan on syntynyt nuoren polven toimittajien verkosto, 
jota yhdistää sosiaalisen median kloonaama arvomaailma. Se 
vaikuttaa myös aihevalintoihin ja uutisten käsittelytapoihin. 
Ilmiö on sukua suomettumiselle, jolloin ne toimittajat ja po-
liitikot, jotka käsittelivät Neuvostoliittoa tai neuvostosuhteita 



51

virallisesta linjasta poikkeavasti, karkotettiin paratiisista. He 
olivat riitasointu kollektiivisessa hymistelyssä.” 

On joskus vaikea ymmärtää keskustelua siitä, pitääkö me-
dian tuottaa vain laadukkaita sisältöjä ja journalismin tulisi 
esitellä vain kiistattomia tosiasioita. Karppisen mukaan ne si-
sälsivät ajatuksen, että jokin taho voi kaikkien muiden puolesta 
määritellä laadun ja totuuden kriteerit.

”Sen sijaan on helppo todeta, että median tulisi käsitellä 
erilaisia näkökulmia mahdollisimman monipuolisesti.”

Kysymys on moniarvoisuuden ymmärtämisestä eri tavoin, 
vaikka siitä on tullutkin Albert Camusin sanoin sellainen ky-
symys, että jos hän teki itselleen kysymyksen, mistä hän voi 
päätellä että jokin kysymys oli kiireellisempi kuin jokin toinen? 
Ja hän vastasi itselleen, että voi päätellä sen teoista, joihin hä-
nen kysymyksensä johti. 

Camus väitti, että ihmiset tapattivat itsensä aatteiden tai 
kuvitelmien takia, jotka tekivät elämän heille mielekkääksi. 
Ihmisten elämässä oli näet paljon vaikeita tilanteita, joita ei 
helpolla ratkaista, vaikka ihminen itse määrittää pitkälti sen 
miten muut hänet kokevat. 

Samoin oli medioiden moniarvoisuuden laita. Noam 
Chomsky menee syvemmälle mediakriisin käytännön syihin, 
kysyessään kirjassaan ”Mediakontrolli” (Sammakko 2003) tär-
keän kysymyksen lukijoiltaan.

”Haluammeko elää vapaassa yhteiskunnassa, vai eräänlaises-
sa itse aiheutetun totalitaarisen järjestelmän alistamina. Ha-
luammeko elää yhteiskunnassa, jossa hämmentynyt lauma on 
syrjäytetty päätöksenteosta, jossa se on hämättynä, kauhuissaan 
karjuu isänmaallisia iskulauseita, pelkää henkensä edestä ja pal-
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voo pelonsekaisella kunnioituksella johtajaa, joka pelasti heidät 
”tuholta”, samalla kun koulutetut massa tepsuttavat käskystä 
hanhenmarssia ja hokevat iskulauseita, joita heidän kuuluu 
toistaa, ja yhteiskuntamme mätänee ja rappeutuu. Päädym-
me palvelemaan väkivaltaista palkkasoturivaltiota toivoen, että 
muut maksavat meille maailman murskaamisesta.”

Myötäsyntyisen epäluuloisuuden ajamana Chomsky pohtii 
median roolia nykypolitiikassa ja sitä miten se pakottaa meidät 
myös kysymään, minkälaisessa maailmassa ja yhteiskunnassa 
haluamme elää; aivan erityisesti on syytä hänen mukaansa li-
säksi kysyä, millaiseksi ymmärrämme demokratian mikäli ha-
luamme elää demokraattisessa yhteiskunnassa? 

Tai oikeammin luettuna rivien välistä voivotella kohteliaasti 
laiskoille sohvaperunoille, että hyviä pyrkimyksiä on paljon, 
mutta rohkeus viedä ne loppuun asti puuttuu siltä ihmiskun-
nan hyvinvoivalta keskiluokkaiselta enemmistöltä, jonka saa-
mattomuus ja asioihin puuttumattomuus takaavat sen, etteivät 
asiat koskaan muutu paremmaksi ja ongelmat vain pahenevat. 
Camus kysyy itseltään, mikä on se arvaamaton tunne, joka 
riistää sielulta sen elämälle välttämättömän unen?

”Maailma, jonka pystymme selittämään kehnoillakin perus-
teilla, on tuttu maailma. Mutta maailmankaikkeudessa, jossa 
on riistetty haavekuvat, ihminen tuntee olevansa muukalainen. 
Hänen maailmanpakolaisuutensa on auttamaton, sillä häneltä 
on riistetty niin kadotetun isänmaan muistot kuin toivo luva-
tusta maasta. Absurdisuuden tunne merkitsee juuri tätä kuilua 
ihmisen ja hänen elämänsä, näyttelijän ja kulissien välillä.”

Tämän tunteen ja tyhjyyden kaipuun välisen yhdyssiteen 
erästä tärkeää levittäjää Chomsky kuvailee kirjansa ensimmäi-
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sessä luvussa Yhdysvaltojen hallituksen ensimmäistä modernia 
propagandakampanjaa presidentti Woodrow Wilsonin halli-
tuskaudella 1916, kun rauhaan sitoutuneet amerikkalaiset 
onnistuttiin lietsomaan puolessa vuodessa Greelin ryhmäksi 
kutsutun propagandakoneiston ansiosta hysteeriseksi, sotaa 
lietsovaksi joukoksi. 

Komission työ oli suurmenestys ja se oli vasta alkusoittoa 
valtamedioiden ja liike-elämän hyvin alkaneelle yhteistyölle 
kansan mielten muokkaamisessa haluttuun suuntaan tulok-
sellisesti ja nopeasti. Chomskyn mukaan samoja tekniikoita 
käytettiin myöhemmin lietsomaan myös ”Punaista uhkaa” 
vastaan.

”Käytetyt keinot olivat mittavia. Paljon käytettiin esimer-
kiksi tekaistuja julmuuksia, joihin ”hunnit” olivat syyllisty-
neet. Heidän väitettiin repineen belgialaisilta vauvoilta käsiä 
irti ja tehneen monenmoisia kauheuksia, joista voi vieläkin 
historiankirjoista lukea. Ne oli paljolti keksinyt brittien pro-
pagandaministeriö, jonka tehtävänä tuohon aikaan sen omien 
salaisten kaavailujen mukaan oli ”ohjailla maailman valtaväes-
tön ajatuksia.”

Eniten propaganda kuitenkin halusi ohjailla yhteisönsä älyk-
käimpiä jäseniä Yhdysvalloissa, jotka sitten levittäisivät brittien 
kokoon keittämää propagandaa ja muuttaisivat rauhanomai-
sen maan mielialan sota-ajan hysteriaksi. Millaista valtaeliitin 
ja valtamedioiden harrastama propaganda on tämän päivän 
Suomessa? 

Siitä saa hyvän kuvan lukemalla Kari Karppisen ja Janne 
Martikaisen yhdessä toimittaman ”Julkisuuspeli ja demokratia” 
(Vastapaino 2012) -kirjan julkisuuden ja valtamedian muuttu-
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vasta roolista yhteiskunnassa. Kirjassa käsitellään mm. ”yleisen 
mielipiteen, sosiaalisen mielikuvituksen ja sanavapauden suh-
detta julkisuuteen ja demokratiaan” sekä Jurgen Habermasin 
”Julkisuuden rakennemuutos” -kirjassa esitettyä keskeistä väi-
tettä ”mielipiteestä” porvarillisen poliittisen julkisuuden eri-
tyispiirteenä. 

Kirjan tärkein huomio on se, että julkisuus on aina kuvitel-
tua, ja että julkisuuden määrittely riippuu paljolti siitä, mihin 
kiinnitämme huomiomme ja mitkä miellämme julkisuuden 
instituutioiksi. Kirjan kiinnostavin artikkeli on ”Pressiklubi” 
-tv-ohjelmasta tutun tutkija Anu Kantolan artikkeli otsikolla 
”Miten meistä tuli me?-julkinen elämä sosiaalisena mielikuvi-
tuksena.” Kantola pohtii otsikon mukaisesti sitä miten moder-
nit yhteiskunnat, jotka ovat liian suuria toimiakseen kasvok-
kain, ovat luoneet yhdessä sosiaalisen mielikuvituksen (social 
imaginary). 

Kantolan mukaan tästä näkökulmasta katsottuna julkisuus 
ja julkinen elämä ovat täynnä mielikuvia, symboleita, tarinoita 
ja teorioita, jotka kertovat keitä me olemme, mistä olemme 
tulleet, minne olemme matkalla, mikä meitä uhkaa sekä mikä 
meille on ja ei ole mahdollista. Kantolaa kiinnostaa erityisesti 
viime vuosikymmeninä tapahtunut mielikuvituksen muutos.

”Hegel piti lehden lukemista maallisena vastineena rukouk-
selle. Benedict Andersson (2007) lainaa tätä havaintoa ja väit-
tää, että se kuvaa lehdistön merkitystä kansallisen kulttuurin 
luomisessa. Andersson avasi keskustelun sosiaalisesta mieli-
kuvituksesta parikymmentä vuotta sitten kirjallaan Imagined 
Communities (1983; suomennos Kuvitellut yhteisöt, 2007). 
Kirjassaan hän tutki 1800-luvun nationalismia ja erityisesti sitä, 
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kuinka sanomalehdet tuottivat kansallisia mielikuvayhteisöjä, 
jotka tuottivat kokonaan uuden kuvitteellisen yhteisöllisyyden: 
käsityksen yhteisestä elämästä ja kohtalosta sekä kansalaisten 
samankaltaisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta, jotka rakentui-
vat yhteisen menneisyyden, kielen ja kulttuurin varaan.”

Samasta ”mielten muokkaamisesta”on myös hyvä esimerkki 
tämän kirjan Synkin hetki -luvussa esitelty pohdiskeli samanni-
misestä ja monia oscareita hyvistä syistä veikatulle brittipropa-
gandan mestariteokselle, mikä kertoo Churchillin, joka oli Pla-
tonin tapaan ”paradoksaalisen moniselitteinen alusta alkaen” 
vaikeasta hetkestä lähteä sotaan, ja jonka lavastettua ”kuningas 
antaa käskyn ja kansalaiset tukevat”-kohtausta arvostelijat ovat 
pitäneet yliampuvana, vaikka heidän olisi pitänyt tajuta, että 
mestarillinen taidonnäyte Chomskyn kuvailemasta brittipro-
pagandasta elää yhä niin voimakkaana mielissämme kuin sen 
brittien propagandaministeriö, yhtenä sodan voittajista, on 
päähämme lähes 80-vuoden ajan iskostanut kuvissaan II maa-
ilmansodasta ja natseista sekä Hitleristä.

Itse asiassa ”kohtaus psykologisoi myös joukkohysterian syn-
tymisen kollektiivisessa mielessämme”, kun pieni lapsikin sa-
noo kyyneleet silmissä ”ehdottoman ei” natseille kauhukuvana 
Lontoon ”sosiaalisen mielikuvituksen” kaduilla. Kantola lainaa 
aatehistorioitsija Charles Taylorilta hänen ajatuksensa siitä, että 
sosiaalinen mielikuvitus käsittää kaikki ne tavat, joilla ihmiset 
kuvittelevat sosiaalista elämäänsä.

”Yhteiskunnassa on olemassa sosiaalinen mielikuvitus, jossa 
ihmiset kuvittelevat ympäristöään ja antavat sille merkityksiä. 
Nämä käsitykset liikkuvat mielikuvina, tarinoina ja legendoi-
na. Taylor olettaa myös, että sosiaalinen mielikuvitus on jota-
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kin, joka jaetaan yhteiskunnassa niin, että laajat ihmisjoukot 
uskovat siihen. Siksi sosiaalinen mielikuvitus tuo yhteiskun-
taan vakautta ja toimintakykyä: se tekee mahdolliseksi yhteiset 
toimintatavat ja oikeuttaa yhteiskunnan toiminnan.”

Kyseessä on siis hyvin voimakas propagandaväline, jota val-
tamediat pitävät hallussaan. Taylorin mukaan ihmiset valitsevat 
omien mieltymystensä mukaan moraalin, jota he noudattavat 
asiassa kuin asiassa. Identiteetti on hänelle kysymyksiä ”keitä 
me olemme ja mistä me olemme kotoisin”. Sellaisenaan iden-
titeetti antaa Taylorille myös taustan, jota vastaan tarkastel-
tuina mieltymyksemme, toiveemme ja pyrkimyksemme ovat 
ymmärrettävissä. Siksi hän tarjoaa dialogisuutta identiteetin 
yhdeksi tärkeimmistä perusperiaatteista.

”Meistä tulee toimivia ihmisiä, kykeneviä ymmärtämään it-
seämme ja siten määrittelemään identiteettiämme, kun opim-
me ihmisen rikkaat ilmaisukielet.” 

Kysymys valtamedioista on aina kysymys myös vallasta ja 
mielistä sekä identiteetin ja kielen propagandasta, joka on joko 
näkyvää tai näkymätöntä eli ”pehmeää despotiaa”. Alexis de 
Tocquevillelle pehmeä despotia on sitä, ettei tyrannia ei enää 
perustu terroriin ja sortoon, vaan valtio on lempeä ja holhoava. 

Asiaa voi tarkastella myös läpi Nietzschen ja Foucaultin 
edustaman tradition, mikä palauttaa kaikki eettiset arvot val-
tavaateiksi, ja tulkitsee kaiken eettisen argumentoinnin poliit-
tiseksi manipuloinniksi. Parhaiten kuitenkin sekä narsistista 
aikaamme että kuun tavoin auringonvaloa välittäviä valtame-
dioita kuvaa ikuinen irvileuka, kirjailija ja toimittaja Jyrki Leh-
tola Ilta -Sanomissa 12.1.2018.

”Teknologinen kehitys on muuttanut suhteemme aikaan. 
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Kun ennen joutui odottamaan eläkeikää saadakseen muistel-
missaan kertoa rakastuneensa itseensä uudelleen, nykyjään voi 
jo 40-vuotiaana muistella, millaisia herkkuja on itsestä elämän 
aikana löytänyt.”

Chomsky kuvaa kirjassaan propagandan syntymistä. 1918 
propaganda syntyi Neuvostoliitossa, jonka johtaja Lenin näki 
ihan oikein elokuvan propagandistin silmin ”vuosisatansa tär-
keimpänä vaikuttamiskanavana”. 

1920-luku synnytti natsipropagandan, ja Gallipolin tappiot 
samaan tapaan brittipropagandan samoihin aikoihin, kuin 
60-luvulla tappiokierteeseen johtanut Vietnamin sota myö-
hemmin Irakin sodassa ”Operaatio aavikkomyrskyssä” ensim-
mäistä kertaa toteutetun propagandistin toteutuneen märän 
päiväunen, jossa sodasta nähtiin valittuja paloja televisioruu-
dulla lehdistöhuoneessa. 

Kantola kirjoittaa miten modernille ajalle on ollut tyypillistä 
Taylorin ”suureksi irtautumiseksi” kutsuma prosessi, jossa van-
hat horisontit ovat murtuvat ja luhistuvat teollistumisen, kau-
pungistumisen ja nykyaikaistumisen tieltä. Kantolan mukaan 
järjen varaan rakentuva moderni yhteiskunta on täynnä mie-
likuvituksia, jotka nojaavat vanhentuneeseen romantiikkaan.

”Näitä sosiaalisia mielikuvituksia hallitsevat yhteenkuulu-
vuuden tunteet, ajatukset yhteisestä kohtalosta, pitkä historial-
liset jatkumot historian hämärästä nykypäivään ja kokemukset 
aidosta ihmisen välisestä yhteydestä. Usein näillä mielikuvituk-
silla on oma musiikkinsa ja runoutensa, omat ikoninsa, suur-
miehensä ja -naisensa, sankarit ja viholliset.”

Suurta irtautumista on myös se, miten 2010 -luvun somen 
ja internetin sanavapaudesta hullaannuttama suuri yleisö rim-
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puilee valtamedioiden itselleen omimaa, ja sitä mustasukkaises-
ti ja tuloksellisesti tähän päivään saakka valvomaa monopolia 
päättää siitä kuka saa sanoa ja mitä.

Apostoli Paavalin puhe ensimmäisessä korinttolaiskirjeestä 
kertoo kaiken oleellisen kun hän sanoo, että on kirjoitettu Ju-
malan hävittävän viisaitten viisauden ja tekevän tyhjäksi ym-
märtäväisten ymmärryksen. Sillä hän viittaa turhaan ja väärään 
tietoon, joka hallitsee maailmaa. Hulluuden logiikka, jota val-
tamediat toteuttavat uskollisesti, paljastuu Paavalin sanoista 
kun hän kysyy, missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän 
maailman älyniekat?

Ranskalaisfilosofi Alain Badiou väittää, että kristillinen kes-
kustelu jäsentyy Paavalille sellaisen uuden kielen keksimisen 
ympärille, missä hulluus, skandaali ja heikkous täydentävät 
tietoon keskittyvää järkeä, valtaa ja järjestystä ja missä ei -ole-
minen on ainoa oikea tapa myöntää arvo olemiselle. 

Samasta asiasta hieman eri sanoin puhuu myös kansain-
välisesti tunnettu queertohtori ja Helsingin yliopiston suku-
puolentutkimuksen dosentti, Antu Sorainen sekä ”Orlando” 
(Kulttuuriklubi 2016) -romaanini jälkisanoissa että viimevuo-
tisen ”Anteeksipyyntö ei riitä ja muita epätoivon esseitä -och 
på svenska bögnoveller” (Kulttuuriklubi 2017) -kirjassani. 

Antu väittää osuvasti, että homonormatiivisuudella tarkoi-
tetaan että joitain oikeuksia - erityisesti tasa-arvoista avioliit-
toa -ajamaan valjastettu seksuaalivähemmistöidentiteetti sulkee 
ulos monia ihmisiä ja seksuaalisesti marginalisoituja ryhmiä.

”Tämä on tullut selvästi ilmi esimerkiksi omissa queer- pe-
rimysjärjestelyjä koskevissa tutkimushaastatteluissani ja kysely-
tutkimuksessani. Suuri joukko lesboista ei halua tai voi hank-
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kia avioliittoa, lapsia, parisuhdetta tai auvoista kotielämää. 
Vastaavasti kaikki homomiehet eivät ole söpöjä heteronaisten 
bestis-tyylineuvojia tai Tom of Finland-klooneja.”

Nyt homotaistelut ovat siirtyneet homojen sisäisiksi kiistoik-
si somen myötä paikasta auringon alla myös heterovaltame-
dioissa siitä, kenellä on oikeus omistaa totuus homoaurinkoon. 
Vielä 90-luvulla se oli homo- ja heterofilosofien rajuja taiste-
luja Tampereen yliopistossa, niin että oli aiheellista tokaista: 
ja filosofiako muka vanhojen harmaiden herrasmiesten kiltti 
keskinäinen unikerho, jossa pölyttyneet kirjat täyttävät hiljai-
set huoneet, joissa vaeltaa hitaasti uneliaita haamunnäköisiä 
utuisia ihmishahmoja mietteissään?

Tunnettu homofilosofi Jukka Hankamäki kertoo kirjoissaan 
seikkaperäisesti vaihe vaiheelta, miten Sokrateksen homofilo-
sofiaa yliopistomaailmassa ajaneet homoälyköt ajettiin Tampe-
reen yliopistosta ulos kovalla ryminällä, etunenässä Juha Varto 
(joka seurusteli silloin Rosendahlin johtajan kanssa) ja hänen 
muut hengenheimolaisensa. Taustalla vallitsi Hankamäen mu-
kaan näkemys, että jos ihminen on homo, hänelle tyypillinen 
suorapuheisuus pitää hillitä ja vaientaa.

”Kun joku ei noudattanutkaan heteroseksuaalisen elämänta-
van mukaista häpeilevää ja alistuvaa asennetta, jonka mukaan 
suu suljetaan kaikista ongelmista kuin sammakon pimppi, on 
heterolla syytä olla huolissaan.” 

Kun älykköhomoja alettiin henkisesti yliopistolla teurastaa, 
Hankamäki kirjoitti, että seksuaalipoliittisen rasismin murta-
miseksi kyseinen diskriminaatio olisi pitänyt selvittää perin 
pohjin. Vastakkain eivät nimittäin hänen mukaansa olleet vain 
homojen ja heteroiden perin juurin erilainen filosofiakäsitys, 
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vaan myös se, että heteroseksuaalien harjoittama heterotiede 
on heteroseksuaalisen perheen, ja sen valtasuhteiden symbo-
linen kuva.

Hankamäki kertoo myös huvittuneena, miten näillä luen-
noilla Tampereen yliopistossa kävi yleensä vain rumia ja pahan-
tuulisen näköisiä miehiä, joiden kasvoilla oli vihaisen jääkiek-
koilijan ilme, eikä heitä hänen mukaansa voinut pitää kovin 
henkevinä. 

Hankamäki oli nuori nero, joka väitteli 30-vuotiaana filoso-
fian tohtoriksi Tampereen yliopistosta 90-luvulla. Häneltä on 
evätty kaikki mahdolliset virat, apurahat ja projektit, vaikka 
hänellä on pysyvä paikka analyyttisen systeemifilosofian terä-
vänä kriitikkona. 

Hankamäki on syrjimisestään huolimatta kyennyt luomaan 
omaperäisen filosofiankäsityksen, jossa filosofia nähdään suu-
renmoisena älyllisenä vapautena, ja samaa sukupuolta olevien 
ihmisten yhteiseen merkitykseen perustuvana yhteisymmär-
ryksenä ja rakkautena. 

Pohjoismaiden suurimman homosivuston, Qx:n suomalai-
nen toimittaja Sami Montell koki ihan samoin kuin tuhannet 
muutkin homot ahdistusta rinnassa kohun jälkeen ja kirjoit-
ti kolumnissaan ajatelleensa ensin, ettei tähän aiheeseen enää 
puutu, mutta tunnusti lopulta, että pakkohan hänen oli. 

”Tämän tekstin ydin on tämä: miksi yhden ihmisen mielipi-
teestä tulee fakta, joka sabotoi muiden ihmisten hyvät aikeet? 
Virkistetäänpä ensin vähän muistia. Noin vuosi sitten alkoi so-
siaalisessa mediassa myrskytä, kun vakiintunutta helsinkiläistä 
homoyökerho Herculesta ja sen toista omistajaa ja toimitusjoh-
tajaa Erkki Koskea syytettiin rasististen kirjoitusten kirjoitta-
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misesta. Sosiaalisesta mediasta ja blogista asia päätyi Helsingin 
Sanomiin. Herculeksen rasisimikohu sai alkunsa epäasiallisesta 
Facebook-päivityksistä, joka päätyi julkiseksi yökerhon Face-
book-sivulle. Pian syytöksiin lisättiin Kosken omalla tilillään 
kirjoittamat päivitykset, jotka tulkittiin rasistisiksi. Kyseisten 
päivitysten teksti ei ole kunniaksi kenellekään, mutta rasismia 
niissä ei ollut - se olisi jo poliisiasia. Koski on myös kiistänyt 
olevansa rasisti, seikka mitä sosiaalisen median lynkkausjoukot 
eivät tietenkään hyväksy. Myös QX:lle Koski vakuutti, että ei 
ole rasisti, samoin HS:lle. Hiukan myöhemmin kesällä Helsin-
ki Priden aikaan vihreiden kunnanvaltuutettu Miikka Keränen 
esitti Twitterissä väitteen, että QX mainostaa homoyökerho 
Herculesta. Tämä oli Keräsen mielestä väärin, koska rasistiseen 
Herculekseen tulisi ottaa etäisyyttä. Selvitin Twitterissä, että 
ensinnäkään Herculeksella ei tuolloin ollut mitään mainos-
ta sivuillamme ja toisekseen, että ei ole mitään syytä miksi 
ei voisi olla - sosiaalisen median syytöksistä huolimatta Her-
culeksen rasismiväitteille ei löytynyt perusteita. Tämä jälkeen 
koko kommentointi lähti kierroksille ja mukaan liittyi Eino 
Nurmisto. Pian Nurmisto jo levitti sanaa, että QX puolustaa 
rasistista vihapuhetta. Nurmisto päätyi myös lynkkaamaan mi-
nut henkilökohtaisesti Tämän kylän homopoika -blogissaan ja 
Facebook-sivullaan. Muistutan, että Nurmisto on kohtalaisen 
suosittu bloggaaja, jota on haastateltu myös Ylelle, on hän ollut 
aikoinaan myös ehdokkaana Vuoden homoksi. Mutta onko hä-
nen käytöksensä nykyisellään sopivaa esikuvalle? Ei ole. Kesän 
edetessä tuli Turku Priden vuoro. Sosiaalisessa mediassa muun 
muassa drag-artisti Marko Vainio ja turkulaisen homobaari 
Suxesin Arto Juntunen päivittelivät siitä, että Turku Pridella 
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liputettiin sateenkaarilipun ohella muillakin pride-lipuilla. 
Tästä, vaikkakin ehkä värikkäästä päivittelystä, seurasi Nur-
miston täysin räävitön kommentti: ”Arvon cis-kanssahomot: 
nyt ne päät pois perseestä tai vaihtoehtoisesti voitte työntyä 
sinne ihan kokonaan.” Nyt viimeisimpänä somemyllytyk-
seen on joutunut Querelle-festivaali. Se tavoittelee suurinta 
sisäyleisön määrää seksuaaliselle vähemmistölle suunnatussa 
tapahtumassa Suomessa koskaan. Kaikki alkoi Elina Sorsan 
vienosta ihmettelystä, miksi lippujen hinnat ovat niin korkeat, 
että joillakin kohderyhmään kuuluvilla ei ole niihin varaa. 
Toki festivaalin Twitter-tililtä vastattiin lopulta tuohtuneesti, 
mutta silti. Seurauksena Helsingin juhlaviikot lopetti yhteis-
työn festivaalin kanssa. Henkilövaihdoksia on tullut paljon. 
Kunnianhimoisella hankkeella on suuret paineet, joita eri-
puran lietsonta ja mustamaalaus sosiaalisessa mediassa eivät 
edistä. Niin. Hercules, QX, Querelle ovat kaikki toimijoita, 
jotka pyrkivät tekemään hyvää. Ne ovat kohtaamispaikkoja 
seksuaalivähemmistöille tosimaailmassa tai verkossa. Ne yllä-
pitävät ja luovat homokulttuuria. Kaikkea toimintaa saa toki 
arvostella. Toinen asia on levittää valheita. Ja juuri valheiden 
levittäminen sai minut kirjoittamaan tämän kolumnin. QX 
Gay Gaalan sponsorille on lähetetty viesti, jossa on pyydetty 
sponsoria vetäytymään koska QX edistää rasismia. Herculek-
sen ainakin yhdelle esiintyjälle on lähetetty viesti, jossa häntä 
on pyydetty perumaan keikkansa, koska paikka on rasistinen. 
Näissä on viitattu suoraan Eino Nurmiston blogikirjoituksiin. 
Querellen esiintyjälle on lähetetty viesti, jossa häntä on pyy-
detty perumaan tulonsa Helsinkiin viitaten Sorsan blogiin, 
jonka oli liitteeksi kääntänyt englanniksi. Ei ole merkitystä 
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sillä, ovatko nämä yhteydenotot tulleet suoraan Nurmistolta 
tai Sorsalta vai joltain muulta. Bloggaajat ovat esittäneet ne 
väitteet ja julkaisseet ne. Väitteet, jotka eivät ole totta. Väit-
teet, jotka vahingoittavat. Bloggaajilla on vastuu sanoistaan. 
Suomi on oikeusvaltio. Jostain syystä etenkin Twitteriin on 
pesiytynyt joukko, joka katsoo omaavansa muita korkeamman 
tiedon ja oikeuden vaatia sen perusteella muutoksia. Jos hei-
dän haluamaansa reaktiota ei tule, tulee somemyrsky ja pian 
ollaankin valtakunnan ykkösmediassa. Tässä on se ongelma, 
että esimerkiksi Helsingin Sanomat näistä asioita kirjoittaes-
saan ei kritisoi metelin nostajia, ei mennä syvemmälle siihen, 
mikä tämän aiheuttaa. Tai siihen, onko kohu aiheellinen alun-
perinkään. Kyse on yhden henkilön esittämästä mielipiteestä. 
Sananvapaus tarkoittaa myös sananvastuuta. Seksuaalivähem-
mistöjen yhteisöllisyys on Suomessa hyvin pientä. Tällaiset 
kohut haavoittavat meitä syvästi ja pitkäaikaisesti. Ne repivät 
meitä erilleen. Valtamediaan levitessään ne mustamaalaavat 
meidät kaikkia joukkona niin, että esimerkiksi Pridejen, Que-
rellen ja QX Gay Gaalan kaltaisen tapahtumien järjestäminen 
vaikeutuu. Kuka haluaa rähisijöitten kanssa tehdä yhteistyö-
tä? Kuka haluaa ottaa selvästikin todellisen riskin siitä, että 
brändi tapahtuman yhteydessä joutuu mukaan hallitsematto-
maan kohuun? Kuka jaksaa enää järjestää mitään? Haluatko 
sinäkään sellaisiin tapahtumiin osallistua? Nämä ovat vakavia 
asioita. Kysynkin nyt tässä, mikä on se hyvä mitä Nurmis-
to, Keränen, Sorsa ovat kirjoituksillaan yrittäneet tavoitella? 
Klikkejä he ainakin ovat saaneet. Me muut olemme saaneet 
myötähäpeää, ahdistusta ja traumoja. Nyt kun jo kolmansil-
le osapuolille lähetetään painostusviestejä ja yritetään siten 



64

saboitoda tämän meidän pienen vähemmistömme keskeisiä 
toimijoita, ollaan tultu aivan liian pitkälle. Näin ei voi enää 
jatkua. Siksi sanon tämän: Miikka Keränen, Eino Nurmisto, 
Elina Sorsa ja muut - kasvakaa aikuisiksi ja ottakaa vastuu sa-
noistanne. Miettikää mitä sanoistanne seuraa. Miksi haluatte 
sabotoida muiden työtä?”

Sami Montell kirjoittaa osuvasti asiasta. Kirjoitin Samille 
sähköpostin asiasta.

”Hei ja kiitos hyvästä ja tärkeästä kolumnista QX:n netti-
sivuilla Olen samasta asiasta huolissani ja siihen törmännyt 
valitettavan monta kertaa. Kirjoitin asiasta viime vuonna il-
mestyneessä ja kiitosta saaneessa esseekokoelmassani. Oli aika 
hassu tapahtuma. Olin Ruotsin taidehallinnon järjestämäs-
sä kaksipäiväisessä queerseminaarissa Tukholmassa, jossa oli 
RFSL:n transtyöntekijä, joka kutsui meitä seminaarilaisia seu-
raavan päivänä Tukholman ensimmäisiin transfilmifestareille. 
Menin uteliaisuudesta paikalle koska asuin silloin Tukholmas-
sa ja minulla oli aikaa. Paikalla olikin ”käsin kosketeltavan” 
jähmeä ja vihamielinen tunnelma. Tiukkapipoiset transakti-
vistit eivät meinanneet päästää minua ja muita homoja sisälle. 
Kun vilautin heille pressikorttiani ”he kokivat oloni uhkaksi 
koska edustin heidän mielestään homomaailman enemmistön 
heitä syrjivän äänekkään homopopulaation edustajan lisäksi 
valtamedioiden vielä syrjivämpää linjaa”. Kirjoitin tapauksesta 
ensimmäisessä esseekokoelmassani ”Anteeksipyyntö ei auta ja 
muita epätoivon esseitä och på svenska bögnoveller” ruotsiksi 
kappaleessa ”Spermahoran”, ja suomeksi ”Mitä on oikea ho-
mous?” (voi lukea ilmaiseksi osoitteessa:www. kulttuuriklubi.
com).” 
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Asiat eivät ole koskaan siltä miltä ne päällisin puolin näyt-
tävät ja valitettavan usein me emme saa tietää, miltä ne ku-
lissien takana oikeasti näyttävät paljastaen oikean luonteensa. 
Sen verran ”totuudenjälkeinen aika ja somemaailma” on pal-
jastanut kulissien takaisesta pelistä, että ymmärrämme miksi 
valtamediat yrittävät luoda maailmasta tarkoituksellisen mus-
tavalkoisen kuvan. 

Edellä on kerrottu kolmesta suomalaista mielenmaisemaa 
ja todellisuutta muuttaneesta jutusta. 

Ensimmäinen, Sex Pistols -juttu, johti bändin porttikiel-
toon maassamme ja sai ulkomaalaiset mediat nauramaan suo-
malaisille valtamedioille. Toinen juttu Brother Christmasia 
vastaan paljasti Hesarin tavan ohjata todellisuutta omalla ta-
vallaan, mutta myös nykyajan taistelun totuudesta kun uhriksi 
tarkoitettu Ari Koponen asettui vastarintaan pitämällä oman 
tiedotustilaisuutensa asian johdosta ja esittämällä todeksi to-
dennettuja tosiasioita, jotka eivät kelvanneet Hesarin päätoi-
mittajalle. 

Koponen kertoi suorassa lähetyksessä haastavansa Hesarin 
kunnianloukkauksesta oikeuteen ja ”harkitsevansa vakavasti” 
haastavansa Hesarin jutun perusteella hänestä halventavia ja 
perättömiä juttuja levittäneen Seura-lehden haastamista oi-
keuteen.

Kolmas tapaus oli Sami Montellin Qx:n sivuilla kuvaama ja 
heterovaltamedioissa Querelle -festivaaleja vastaan hyökännyt 
”transnatsijoukko”, joka sai ulostulollaan Helsingin Juhlavii-
kot perumaan yhteistyön festivaalijärjestäjien kanssa ja ajoi 
festivaalin taloudellisesti ahtaalle.

Raha ratkaisee ja suuren yleisön huomio pitäisi saada pi-
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tääkseen mainosrahat. Näin se on. Se on myös todellinen syy, 
miksi sanavapaus on kauppatavaraa, ja miksi valtamedioihin 
ei enää luoteta niin kuin Sex Pistols -jutun aikaan ja hypätty 
aamulla lehteä lukiessa puoli maata samanaikaisesti kauhiste-
lemaan. 

Nykyisin kaikki on avoimempaa ja kilpailu kuluttajien 
huomiosta ja mainosrahoista, on tuonut ongelmat ihmisten. 
Ikävyyksien alettua valtamediat syyttävät toisiaan ja väistävät 
vastuuta pesten käsiään puhtaaksi virheistään ja ongelmistaan, 
mitä ovat aiheuttaneet syyttömille ja viattomille ihmisille. 

Yhä useammin valtamediat toimivat jonkun nimettömän 
lähteen varassa toista syyllistäen eivätkä toimittajat joko hyvän 
jutun toivossa osaa tai halua kyseenalaistaa lähteensä motiivia 
ja ”kerrottujen faktojen” totuudellisuutta, vaikka toimittajien 
pitäisi tutkia asioita miksi joku asia on, niin kuin sen väitetään 
olevan.

Yhä useammin hyvät tavat, ”common sense”, kohtuullisuus 
ja lempeä tutkiva ote on korvautunut hutkimiselle ja kilpailulla 
siitä kuka saa kertoa ensin sen ikävimmän uutisen, jota kaikki 
sen jälkeen repostelevat seuraavan viikon omissa medioissaan. 

Qx:n toimittaja Sami Montell muistuttaa jutussaan Querelle 
-festareista tärkeästä asiasta lukijoitaan ja ansaitsee siksi hatun-
noston, sillä valtamedioiden tulisi psyykata ihmisiä positiivisen 
pedagogiikan keinoin Montellin tavoin uskomaan toisistaan 
hyvää, eikä yllyttää heitä vain eripuraan ja keskinäiseen vihaan, 
kuten nykyisin asianlaita valitettavasti näyttää olevan.

Toimittajat ovat nostaneet itse itsensä jumaliksi omiin sfää-
reihinsä tuottamallaan ja maailmoja mullistavilla ”kuohunnalla 
ja mediamyllytyksellä”. Valtamediat käyvät valemediakilvellä 
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(ja tolkuttamalla väitettä ”totuudenjälkeisestä ajasta” ihan kuin 
he itse edustaisivat totuudenaikaa) sotaa oman totuutensa puo-
lesta oikeaa totuutta vastaan samalla tavalla kuin Syyrian hal-
lituskin käy sotaa omia kapinoitsijoitaan vastaan käyttämällä 
puolustuksenaan Isis-kilpeä.

Se, joka uskaltaa kritisoida aiheellisesti valtamedioita saa 
nenilleen, häväistään ja pistetään hiljaiseksi kärsimään syylli-
syydentuntoa koko loppuelämäkseen. 

Monet valtamedioiden julkkistoimittajat ovat vallantäytey-
dessään hävyttömiä ja rivoja, ja heitä saa varoa iltaisin kapa-
kassa etteivät osu tielle ja vahvassa humalassa loukkaannu ja 
kosta omissa medioissaan myöhemmin, kuten usein on käynyt.

Valtamediat liioittelevat tarkoituksellisesti ”uhriutumalla 
suuren yleisön silmissä” toimittajiin kohdistuvaa ulkoista uh-
kaa ja paineita. Jokaiseen julkiseen ammattiin kuuluu sietää 
sekä asiallista että asiatonta kritiikkiä. 

Vuosittain muutamaa toimittajaa uhkaillaan tavallista ko-
vemmin, kuten alussa kerron Ylen Jessikka Aron ja Lännen 
Median sekä Turun Sanomien toimittajan Rebekka Härkösen 
kokeneen. 

Se ei ole paljon. Moni vain unohtaa, että makaamme samas-
sa ojassa, mutta jotkut meistä katsovat sieltä tähtiä ja stoalaisfi-
losofi Senecan tavoin jäljittelevät mehiläistä, jotka valmistavat 
medestä hunajaa. Samalla tavalla meidän tulisi kerätä talteen 
parhaat ajatukset ja jalostaa niitä ja muistaa Descartesin sanat:

”Mielenliikutukset määräävät tämän elämän onnen ja on-
nettomuuden.”

Siksi ei ole yhdentekevää, mitä ”mielenliikutuksia” eli tun-
teita meille joka päivä ja kenen toimesta oikein syötetään. 
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Sokrateksen  
puolustuspuhe

 
”Elämä ilman tutkiskelua ei ole elämisen arvoista.”

-Sokrates
 

Filosofialla olisi paljon annettavaa näiden ongelmien ratkaise-
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miseksi. Esimerkiksi esseessään Raimond Sebondin puolustus 
Montaigne puolustaa voimallisesti klassista skeptisismiä kei-
nona välttää ylimielistä dogmatismia. Toulmin kirjoittaa, että 
Descartesiinkin aluksi vetosi Montaignen skeptisismi: ”Puolus-
tuksen skeptisen esimerkin voima ja Esseille tyypillinen suora, 
ylitsevuotava ilo, tempaisivat hänet mukaansa. Mutta hän ei 
voinut jakaa Montaignen suvaitsevaisuutta, moniselitteisyyttä, 
epäselvyyttä, varmuuden puutetta, tai ihmisten vastakkaisten 
mielipiteitten runsautta kohtaan.” Vihaan ja erityisesti ihmiset, 
ja eri ryhmät toisiaan vastaan yllyttävistä esimerkeistä on pe-
lottavalla tavalla ajankohtaisin Donald Trump, jonka sairaalta 
narsismilta ei pelastu mikään eikä kukaan. Mutta ei päivääkään 
ilman huonoja uutisia Trumpista, jotka ovat samalla hyviä uu-
tisia demokratialle, sillä ne ovat vahva merkki vastavoimasta, 
ja tervetulleesta halusta, ja siitä kumpuavasta kyvystä muuttaa 
vikaan mennyttä politiikkaa parempaan suuntaan. 

Hesarissa kerrottiin 19.12. 2018 Linda Laineen jutussa ot-
sikolla” Trump julkisti valeuutispalkinnot kymmenen jutun 
sarjalle”, jotka käsittelivät mm. Trumpin taloustietämyksen 
kyseenalaistamista, väitteitä kalojen ylensyöttämisestä ja kätte-
lyuutisia. Jutun idea on tietenkin siinä, että lapsellinen tosikko 
Trump yritti tällä tavalla kääntää kiusalliset mokauksensa päin-
vastoin valtamedioiden syyksi, vaikka hän itse on syyllistynyt 
lukuisiin ”enemmän kuin presidentillinen korkea virka sallisi” 
virheellisiin väittämiin ja suoranaisiin valheisiin.

Valtamedioissa on myös paljon hyvää kun oikein tarkkaan 
ja hieman eri silmällä sitä tarkastelee. Hesarin jutut ovat aina 
tarkoin harkittuja. Yleltä tulee tasaiseen tahtiin tasokasta laatu-
journalismia ja Iltalehden tutkiva journalismi on hatunnoston 



70

arvoinen asia. 
 Ilta-Sanomien mediavoima paljastaa poliitikkojen type-

ryyksiä ja härskejä valheita on taas perinteisesti kunniassa ja 
ilmiömäinen. Lehden kiistelty päätoimittaja Ulla Appelsin on 
hyvä toimittaja ja kirjoittaja, jonka vastenmielisiä äärimielipi-
teitä asiasta kuin asiasta oppii ymmärtämään aina kun muistaa, 
ettei hän käytä omaa sanavapauttaan vaan työnantajansa eli, 
SanomaWsoyn, jolle tärkeintä on saada mainostajat uskomaan 
se, että heillä on se heidän mainososastonsa toitottama maa-
ginen 2.2 miljoonan mediapeittävyys.

Sen eteen on tehtävä valtavasti töitä täyttääkseen taksikus-
kien, parturien, pikkuvirkamiesten ja itseään tärkeänä osana 
jossain vallan pikkurattaissa pitävien päivittäistä uutisnälkää ja 
uteliaisuutta saadakseen myytyä mainostajille omaa mediaansa, 
sillä se mikä mainostajille on kiinnostavaa, on se, että iltapäi-
välehtiä lukevat uteliaat ja juorunnälkäiset tavalliset ihmiset, 
jotka kulkevat pulputtamassa lehdistä lukemaansa muille kuin 
korkeampana tietonaan. 

Parhainta antia valtamedioissa ovat kuitenkin Jyrki Lehtolan 
kaltaiset virtuoosinomaiset ja pelotta päin naamaa kuin naa-
maa vittuilijat, jotka paljastavat kuinka naurettavia mentaalisen 
maailman uskomukset mikrotasolla voivat olla. Monet ostavat 
vain näiden kolumnistien takia lehdet. Lehtolan Veitola-ko-
lumni on siitä mestarinäyte. Lehtolan mukaan teknologinen 
kehitys on muuttanut myös käsitykset siitä, mikä on merki-
tyksellistä ja esimerkiksi joukkoistamisen avulla antanut äänen 
usein äänettömäksi jäävälle kansalle tuottaakseen sen kautta 
itselleen lisäarvoa.

Toinen tärkeä avain kuvattavan kohteen mentaaliseen maa-
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ilmaan ovat uskomukset, joita Quentin Skinner kuvaa Kari 
Palosen kirjassa ”Parlamentarismi retorisena politiikkana” (Vas-
tapaino 2012). Lähtökohtana on Skinnerin ”käännä vika eduk-
sesi” retoriikkaa (jota hän itse kutsuu ”renessanssin retoriseksi 
kulttuuriksi”) koskevien kirjoitusten tunnetuksi tekemä ajatus-
kuvio, ”paradiastole”, jo antiikin ja etenkin renessanssin reto-
riikassa laajasti käytetty menettely, jolla voi Palosen mukaan 
devalvoida hyveitä ja revalvoida paheita; toisin sanoen osoit-
taa, että hyvänä pidetty ei välttämättä sitä olekaan, kun taas 
pahana pidettyäkin voi joiltakin kannoilta puolustaa)”toisessa 
säännössään” tähdentää uskomusten identifioinnin ja niiden 
selityksen tarpeellisuutta, sekä sitä samaa, mitä uskomusten ja 
tarkoitusten loogisen yhteyden selvittämisen välttämättömyyt-
tä Markku Hyrkkänen kuvaa kirjassaan ”Aatehistorian mieli” 
(Vastapaino 2002).

”Vain uskomuksiin paneutumalla pystymme arvioimaan 
mitä tarkoitukset todella tai todennäköisesti olivat. Skinnerin 
ensimmäistä sääntöä noudattamalla on mahdollista saada sel-
ville, mitä tarkoitukset saattoivat olla. Tämä ei ole yksinkertais-
ta kuten olemme nähneet: väärinkäsitykset väijyvät tulkinnan 
joka askeleella. Skinnerin toinen sääntö kuuluu: kiinnitä huo-
mio kirjoittajan mentaaliseen maailmaan, hänen empiiristen 
uskomustensa maailmaan.”

Paastela pääsee ”Politiikka ja valhe” -kirjansa VI-luvussa 
”Valhe3: skandaali”, vielä pintaa syvemmälle aiheesta, valai-
semalla skandaalia monin eri esimerkein, joista Kekkosta ku-
vaamaan käyvät hyvin hänen naisjuttujaan kuvaava kirjoitus 
sivulla 68.

”Poliitikkojen sukupuolielämään liittyvät skandaalit näyt-
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tävät noudattavan melko yleisesti kaavaa, jossa on seuraavat 
vaiheet. Kun huhuja avioliiton ulkopuolisesta suhteesta alkaa 
esiintyä lehdistössä, asianomainen kieltää ne. Sitten poliitikko 
tunnustaa epäröiden tosiasiat, joko kokonaan tai osittain. Tä-
män jälkeen seuraa uhmailun vaihe: poliitikko ilmoittaa, ettei 
hän aio taipua likasankojournalismin edessä. Uhmailua seuraa 
nöyrtymisen vaihe, jolloin lankeemus myönnetään ja esitetään 
anteeksipyyntöjä.”

Tutkija Anu Kantolan mukaan romanttiset mielikuvat ra-
kentuvat nostalgialle ja katsovat taaksepäin. 

Eric Hobsbawn ja Terence Ranger (1983) puhuivat keksi-
tyistä traditiosta. Kaikkea näitä yhdistää se, että samalla kun he 
kertovat nojaavansa pitkiin perinteisiin valheesta ja petoksesta, 
joista on tullut osa nykypolitiikkaa ja jonka kaikki hiljaisesti 
hyväksyvät koska tarvitsevat niitä saadakseen valheensa perille 
valtamedioissa, ne ovat saaneet muotonsa sensaatioina, skan-
daaleina, korruptiona, valheellisina lupauksina, numeroilla va-
lehtelemisena, tekopyhyytenä, propagandana ja itsepetoksina, 
sosiaalista sälää ja vallanhimoa toiseen, kieroa kyökin kautta 
vaikuttamista tunteisiin vetoavalla käyttäytymisellä taitavasti 
esitettyinä ja vaivihkaa arkipäivän todellisuutta muuntelevina 
valheita ja mustamaalaavana propagandana.

 Vaikka ihmistä alettiin tarkastella tahtovana subjektina jo 
tieteen renessanssin aikaan 1100-luvulla, kovin pitkälle asias-
sa ei ole vielä pötkitty valtamedioiden toimesta. Tähän peliin 
kuuluu myös se, että vallan vahtikoirat, esimerkiksi juuri Leh-
tola, eivät puhu aivan totta tai tarkoita ihan tarkalleen sitä 
mitä esittävät ajattelevansa. Lehtolan Ilta-Sanomissa julkaistu 
Vietola-kolumni on enemmän yleinen kuvaus narsismista ja 
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mediahuoraamisesta, kuin Veitolaan henkilökohtaisesti koh-
distettu loukkaus, ja on juuri siksi arvokas ja tärkeä puheen-
vuoro sanavapauden tärkeyden puolesta vastaan huuhaa.

Lehtolan teräviä huomioita ja kaunista kieltä sisältävät sa-
tiiriset kolumnit ovat täynnä tyypillistä suomalaiskansallista 
kateuteen ja panetteluun käärittyä ironiaa, sekä tahallisia, ja 
siksi koomiseksi muuttuvia väärinymmärryksiä ihan kuin ne-
gatiivisuus vetäisi häntä vastustamattomasti pyörteisiinsä, niin 
kuin jokin korkeammin vaikuttava tähti. 

Hän on varmasti lukenut Boethiuksen kirjan ”Filosofian 
lohdutuksesta”, mutta kääntää silti asiat ja merkitykset tahal-
laan toistensa vastakohdiksi loukaten syvästi kirjoittamiaan 
henkilöitä. Lehtola on silti helläin käsin kirjoittava ja oman 
alansa mestari erotukseksi kepulandian äkkiväristä koviksista 
ja kirjoitustaidottomista kökkötraktoreista, ja aivan erityisen 
taitava ja hauska ilkeyksissään, jotka ovat kuin suoraan täsmäis-
kuja turhamaisuuden paisuneeseen palleaan; esimerkiksi Veito-
la -kolumnissaan hän tulee lopulta siihen johtopäätöksen, että 
nykyjään ymmärretään syvän filosofisesti kaiken keskipisteenä 
olevan minä, jonka moraalinen velvollisuus on saada maailman 
kanssa aikaan dialogi ”Tykkään”- symbolin kautta.

”Kyse ei, tietenkään, ole narsistisen minäkuvan tuottamista 
häiriöistä, vaan juuri tämän häpeän tuolle puolelle nousseen 
minän kautta voi tuoda julkiseen keskusteluun teemoja sekä 
kysymyksiä, joita siellä ei muuten esitettäisi.” 

Lehtolan piruilu on nasevaa, mutta tämä kaikki ei olisi mah-
dollista ilman ”valtamedian hyväksikäyttäjiä ja hyväksikäytet-
tyjä” sekä tietenkin heidän välissään ”todellisuuden liimana” 
toimineita valtamedioita, sillä juuri näin toimivat narsistipsy-
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kopaatit, joita julkisuudessa on paljon. 
Lehtolan mukaan olemme liian kauan hyväksyneet valheen, 

että olemme kaikki samanlaisia hassujen tuntemusten kanssa. 
Siitä on hänestä seurannut vain tasapäisten kateellinen yhteis-
kunta, jossa ei anneta arvoa poikkeusyksilöille, joiden tapaa-
mista orjamoraalin alle hukkuneet sairaalloisesti jännittävät.

”On kansanterveydellistä uhrautumista, että poikkeusyksilöt 
jaksavat kiireidensä keskellä tarinoida itsestään. Se ei, tieten-
kään, ole minäkeskeisyyttä, vaan laupeudentyö niitä kohtaan, 
joille ei ole sellaista minää, josta edes he itse välittäisivät.”

Juuri näitä helmiä sioille tarjoavat valtamedioiden kolum-
nistit päivittäisissä piruilussaan itseään erinomaisina pitäville 
medioiden hyväksikäyttäjille. 

Politiikassa härskeimmät ja ärsyttävimmät itsekkäimmät ja 
vain omaa etuaan ajavat kuten mm. aiemmin politiikan suur-
miessarjassa Winston Churchill, ja nyt kotimaiset, sekä Isä 
-Mitro että Paavot Väyrynen, Lipponen ja Arhinmäki (”her-
mostuminen” persujen Leena Merelle suorassa tv-lähetyksessä 
on osoitus hyvästä poliittisen draaman tajusta), jotka ovat sekä 
riittävän härskejä että ”älykkään charmantteja” muuttaakseen 
ympärillään pyörivän sirkuksen heidän omaksi showkseen.

Lempäälässä asuva psykologian emeritusprofessori Markku 
Ojanen, joka puhui 20.3.2018 toimittaja Suvi Puukankaan 
vieraana Ylen radio Ykkösessä otsikolla ”Onnellisuus on sitä, 
ettei tarvitse haikailla menneisyyttä eikä tulevaisuutta” ihmis-
ten kukoistamisessa, kirjoittaa uusimmassa kirjassaan siitä, mi-
ten lehtiä lukiessa hänen huomionsa kiinnittyi yhä useammin 
valehtelua sivuaviin asioihin niin että hän alkoi tehdä itsel-
leen ennen kirjaidean syntymistä päässään kysymyksiä, kuinka 
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yleistä valehtelu on? 
Onko valehtelun määrässä ihmisten välisiä eroja miksi ih-

miset oikeastaan valehtelevat? Ojasen kirjan tekee mielenkiin-
toiseksi se, että hän ottaa sen lähtökohdaksi ajatuksen, että 
tuskin kukaan itselleen rehellinen uskaltaa sanoa, että puhuu 
aina totta. 

Tunnetun vankilapsykiatri Hannu Lauerman mukaan älyk-
kään charmantin psykopaatin määritelmään kuuluu pinnalli-
nen charmi, lipevyys, sujuvuus ja manipulointi, jotka ovat kes-
keinen osa niin sanottua valkokauluspsykologiaa; psykopaatti 
ei välttämättä koskaan paljasta tekoaan, vaikka häntä vastaan 
olisikin lukuisia todisteita. Hyvin usein asianomainen ei kos-
kaan myöskään myönnä yhtään mitään itselleen epäedullista 
mutta ilmeistä suuntaan tai toiseen. 

Kreikan sofistit ja myöhemmin sekä Augustinus, Machiavelli 
ja Hobbes että Malthus ajattelivat ihmisen olevan luonnostaan 
itsekäs ja yksilökeskeinen (hobbesilainen kaikkien sota kaikkia 
vastaan), kun taas Platonin ja Rousseaun mielestä ihminen (on 
kieltäytynyt hobbesilaisesta sodasta omaksi parhaakseen) syntyi 
hyveellisenä ja pyyteettömänä, ja sille oli ominaista yhtä paljon 
yhteistoiminta kuin kilpailukin (mitä enemmän ihmiset aut-
toivat toinen tosiaan sitä paremmin yhteisö kukoisti, ja vasta 
yhteiskunta turmeli hänet). 

Charles Taylor kirjoitti, ettei ollut mikään yllätys, että tietyt 
kansalaisten samanarvoisuutta ja kaikkien oikeutta arvostuk-
seen koskevat luovat ideat-vaikkakaan ei vielä noita käsittei-
tä-voidaan löytää Rousseaun tuotannosta, joka on yksi ”mo-
dernin autenttisuuskeskustelun” lähtökohdista.

Rousseau arvostelee terävästi hierarkkista kunniaa, ”etuoi-
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keuksia”. 
Yhdessä ”Tutkielma eriarvoisuudesta”-teoksensa kohdassa 

hän osoittaa tarkasti kohtalokkaan hetken, jolloin yhteiskun-
ta alkaa rappeutua ja ihmiset alkavat haluta etuoikeutetuille 
kuuluvaa arvostusta. Hierarkian vastakohdaksi ja terveen yh-
teisöelämän lähteeksi Rousseau nimeää tasavaltalaisen yhteis-
kunnan, jossa kaikki saavat tasavertaisen osuuden julkisesta 
huomiosta.

Thomas Hobbbes, jonka ajatukset vahvasta auktoriteetistä 
olivat vallalla 1845-1945, väittää Leviathanissaan, että luonto 
on varustanut meidät kaikki tehokkailla suurennuslaseilla eli 
“intohimolla ja itserakkaudella”, joiden läpi katsottuna jokai-
nen pienikin uhraus jonkin seikan pyhittämiseksi tai jonkin 
velvollisuuden täyttämiseksi näyttäytyy meille suurena vääryy-
tenä, mutta meiltä puuttuu kaukoputki, nimittäin moraalinen 
ja yhteiskunnallinen tiede, jonka avulla näkisimme kaukana 
tulevaisuudessa vaanivat kurjuudet, joita ilman ei tällaisia uh-
rauksia voi välttää. 

Hobbes myös väitti Leviathianassaan hallitsijan ylivallan 
olleen ainoa keino pakottaa kansalaiset yhteistyöhön. Hän se-
litti omantunnon ongelmia sillä, että vanhan miehen kurjuus 
herätti hänessä tuskallisia ajatuksia, ja niinpä lievittämällä hä-
nen kärsimyksiään pienellä almulla, hän samalla kevensi myös 
omaa sydäntään. 

Rousseaun lähtökohtana oli Thomas Hobbesin tavoin yh-
teiskuntasopimus, mutta kun Hobbesin suvereeni on yksi hen-
kilö, niin Rousseaulla se on yhteistahto, joka on kaikkivaltias 
yhteiskunnassa, missä kaikki ihmiset hallitsevat itseään. Vuon-
na 1775 julkaistussa ”Tutkielmia eriarvoisuudesta”-kirjassaan 
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hän kuvaa ihmistä pohjimmiltaan hyväksi, jonka vasta kult-
tuuri turmelee. 

Rousseau, joka esitti ensimmäisen kerran teorian yksilön 
vapauden ja hallintojärjestelmän välisestä suhteesta ”Yhteis-
kuntasopimus”-kirjassaan, luoden ajatuksillaan (jalo villi) val-
heellisen ja tekopyhän pohjan suurten vallankumousten perus-
vaatimuksille vapaudesta veljeydestä ja tasa-arvosta, valehteli 
myös tekopyhästi valheesta.

”En ole koskaan valehdellut omien etujeni tähden, mutta 
olen usein häpeällisesti valehdellut välttyäkseni hämilleen jou-
tumiselta mitättömissä asioissa, kuten halutessani jatkaa kes-
kustelua. Ideoitteni hitaus ja keskusteluni tylsyys pakottavat 
minut turvautumaan kuvitteellisiin asioihin sanoakseni jota-
kin.”

Suorapuheinen, mutta tyyni ja levollinen Seneca muistutti 
meitä, että meidän pitäisi ennen kaikkea huolehtia velvollisuu-
dentunnosta ja muustakin hyveiden joukosta.

”Jotkut filosofit jakavat minulle tietoa, josta ei tule olemaan 
minulle mitään hyötyä. Mutta taas toiset -tuhoavuudessaan 
pahimmat -vievät minulta kaiken toivon koskaan savuttaakaan 
tietoa. Eräät eivät siis tarjoa minkäänlaista valaistusta, jota osai-
sin kääntää katseeni kohti totuutta, kun taas toiset suorastaan 
kaivavat silmät pois kuopistaan.”

Ojasen mukaan rehellisyydessä on kuitenkin yksi iso ongel-
ma: vaikka arvostamme rehellisyyttä, emme sitä ilman muuta 
kestä. Emme myöskään sano arkailematta mielipiteitämme 
asioista, jotka ovat muille hyvin tärkeitä tai joista heillä on 
varma mielipide. 

Aristoteles varoitti, että kuten yksilö voi olla moraalisesti ky-
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kenemätön, niin voi olla kokonainen valtiokin, ja syytti oman 
aikansa sofismia siitä, että siltä puuttui kokonaan tieto valtio-
miestaidon luonteesta ja tarkoituksesta.

Cornelius Castoriadis kritisoi vanhojen eettisten teorioiden 
uudelleen lämmittelyä, niin Habermasin kommunikaatioetiik-
kaa. McIntyren uusaristotelismia kuin Rawlsin kvasikantilaista 
oikeudenmukaisuusteoriaa, jotka hän kaiketi näki etiikan ir-
rottautumiseksi politiikasta. 

Mutta onko ehdoton eettisyys poissa muodista, ja vain van-
hojen antiikin aikaisten ukkojen hörinöitä? Miksi löytyy niin 
paljon ihmisiä, joilla ei tunnu olevan omaatuntoa? Pystyykö 
kukaan olemaan hyvä koko ajan, ja tekemään hyvää sekä itsel-
leen että toisilleen, ja voiko hyvää tehdä samanaikaisesti sekä 
itselleen että toisilleen? Eikö siinä ole näkyvissä elämän eri ryh-
mien eturistiriidat? 

Onko hyvyys vain idealistien haihattelua ja hävinneiden tapa 
naamioida tappion katkeruus, kuten Ulla Appelsin antaa kir-
joituksissaan rivien välistä persulukijoidensa iloksi, ja liberaa-
liälykköjen (jotka eivät siis siihen läpyskään suin surminkaan 
koskisi), ymmärtää? 

Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi on sama kuin 
Jeesuksen kehotus kristityille yrittää tehdä toisille sitä hyvää 
kuin mitä itse odotamme saavamme muilta. Tehtävä on vaati-
vuudessaan käytännössä mahdoton eikä kukaan noudata sitä, 
vaikka Jeesus oli ankara oman aikansa valehtelijoille ja hurs-
kastelijoille toimien aina ja kaikkialla hyvänä muutosvoimana 
vanhaa valtaa ja luutuneita ajatuksia vastaan; hän yritti turhaan 
viedä ihmisten keskuuteen rakkauden, armon ja anteeksiannon 
sanomaa korostamalla lähimmäisenrakkautta kaikkien tekojen 
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tärkeimpänä lähtökohtana.
Castoriadisin mukaan olemme yhä enemmän siirtymässä in-

dividualismiin ja itseensä käpertymisen aikaan, jossa ei ole enää 
sijaa vahvoille näkemyksille yhteiskunnasta ja politiikasta, ihan 
kuten Zizek sanoi: suurten kertomusten aika on ohi. 

Ojanen katselee ”elämäntarinaa valheena” psykologin silmin 
pohtiessaan, miten jokainen meistä on sekä valehtelija että tör-
männyt todennäköisesti joskus valehteluun, kenties jopa niin 
vakavaan, että se tuntuu petokselta, ja valhe on voinut vaikut-
taa elämäämme vuosien ajan ja aiheuttaa suuren elämänmuu-
toksen. 

Harvoin kukaan on kysynyt: valehteliko Jeesus vai opetus-
lapset (tietoisesti vai tiedostamattaan vai oliko kaikki vain tar-
koin suunniteltua ja hyvin sen ajan valtamedioiden avulla levi-
tettyä propagandaa?), ja oliko Juudas ainoa rehellinen, ja jos he 
tekivät kuten tekivät, niin miksi? Jos Jeesus oli ihmiseksi tullut 
Jumalan poika, hänen inhimilliseen elämäänsä kuului valhe. 

Oliko se valhe sama, josta puhun luvussa paholainen ja me-
tapaholainen, sillä valehdellessaan ihmisille Jeesus tuli joko 
vahingossa tai tietoisesti luoneeksi tekopyhän hirviön ihmis-
ten kiusaksi meitä määräilemään synkkien ja elämänkielteisten 
pappien ja kirkkoinstituution tekopyhyyden muodossa, sillä 
kukaan ei voi olla aina ja koko ajan vain hyvä ja pyrkiä hyvyy-
teen, se on epäinhimillistä valhetta ja täysi mahdottomuus. 

Alkuperäisen ja inhimillisen kristinuskon alkuvoima oli ehkä 
jossain vaiheessa vielä sama kuin poliittisten muutosliikkeiden, 
jotka synnyttävät ajatteluun uutta radikaalia ajattelua.

Mutta kaikella on aikansa. Kirkko ja papit ovat pilanneet 
Jeesuksen valheen, sillä historia todistaa, että suuretkin aatteet 
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jähmettyvät jo alkumetreillä fraaseiksi, ja juhlamenoiksi vailla 
todellisia tarkoitusperiä tai sisältöjä palvelemaan kulloinkin 
vallassa olevan eliitin tarpeita. 

Kristinusko on ollut poissa muodista sitten Darwinin mutta 
valhe on jäänyt elämään vaikka henki on kuollut, ihan kuten 
instituutioilla on tapana. Jeesus ajatteli samoin kuin Cicero, 
jonka mielestä tiedon hankkiminen ei ole lainkaan niin tärkeä 
velvollisuus, kuin ovat tämän yhteiskunnan ja ihmisen välisen 
yhteyden säilyttäminen. 

Poliittisen ajattelun historian parhaimmat esimerkit löytyvät 
omaperäisistä ja epäsovinnaisista ajattelijoista ja ajatuksista, joi-
ta tämäkin aika kaipaisi, nyt kun kansalaisten välinen konflikti 
on muuttunut yksittäisen kansalaisen sisäiseksi konfliktiksi. 

Historia on myös ajatusten, aatteiden ja sanojen sekä vaikut-
tamisen historiaa. Kreikan sofistit pitivät ihmistä luonnostaan 
hedonistisena ja itsekkäänä. Machiavelli kirjoitti, että ”on pi-
dettävä itsestään selvänä, että kaikki ihmiset ovat pahoja”. 

Augustinukselle hyvyys oli lahja jumalalta. Hobbes jatkaa 
tätä samaa ajatusperinnettä tehden siitä poliittisen, jota seu-
raavat myöhemmin niin David Hume (1739), Adam Smith 
(1776) ja Robert Malthus (1789) kuin Charles Darwin (1859). 
Hieman karrikoiden sanottuna ”Hobbesin innoittamana luon-
nonvalinta” oli luontoon siirrettyä Adam Smithin talousteo-
riaa, josta Karl Marx kirjoitti Friedrich Engelsille.

”On merkille pantavaa, kuinka Darwin löytää eläinten ja 
kasvien joukosta oman englantilaisen yhteiskuntansa työn-
jakoineen, kilpailuineen, uusien markkinoiden luomisineen, 
keksintöineen ja malthusilaisine olemassaolon taisteluineen 
päivineen. Se on Hobbesin bellum omnium contra omnes.”
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Robert Trivers jatkoi tätä eteenpäin ja toi ajattelussaan 
”geenikeskeisen kyynisyyden biologiaan”. Hänen mielestään 
ajatusmallit, jotka yrittivät selittää altruistista käyttäytymistä 
luonnonvalinnan avulla, onnistuivat ainoastaan poistamaan 
altruismin altruismista; rehellisyyden tuottama luotettavan 
mainekin oli vain palkkio, joka korvaa hyvin satunnaisen alt-
ruismin vaatiman hinnan. 

Marx saattoi olla oikeassa huomiossaan Hobbesista ja Smi-
thistä, sillä eräs suuri ongelma muiden ongelmien keskellä, jota 
Marx ja Engels eivät itsekään tajunneet, ja joka harvoin otetaan 
huomioon tutkittaessa vallan, politiikan ja valtamedian välistä 
suhdetta, on itsekkään ihmislajin erikoispiirteenä kehittynyt 
”vastavuoroisen altruismin” muoto, josta Matt Ridley kirjoittaa 
”Jalouden alkuperä” (Art House 1999)-kirjassaan.

”Ajatelkaa: vastavuoroisuus riippuu kuin Demokleen miek-
ka joka ainoan ihmisyksilön pään päällä. Hän pyytää minua 
juhliinsa vain siksi että kirjoittaisin hyvät arvostelut hänen 
kirjastaan. He ovat olleet jo kahdesti päivällisellä meillä pyytä-
mättä meitä kertaakaan heidän luokseen. Kuinka hän saattoi 
tehdä kaiken tämän minulle, kaiken sen jälkeen mitä olen teh-
nyt hänen hyväkseen? Jos teet tämän minulle, lupaan hyvittää 
sen sinulle myöhemmin. Mitä minä olen tehnyt ansaitakseni 
tämän? Sinä olet minulle palveluksen velkaa. Velvollisuuksia, 
velkoja, palveluksia, sopimuksia, kauppoja, vaihtokauppoja. 
Vastavuoroisuuden periaate suorastaan kyllästää kielemme ja 
elämämme.”

Vastavuoroisen altruismin ongelma näkyy selvimmin ”ka-
verijournalismissa”, ja hallitsevan eliitin itselleen rakentamas-
sa oman totuuden järjestelmässä, jossa kaikki, kieli, kulttuuri, 
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koulutus ja valtamediat tekevät työtä saman agendan eteen 
hyvässä yhteishengessä ”puhaltaen yhteen hiileen siitä ker-
tovissa tekstimainoksissa”, niin ettei kukaan heistä edes koe 
omantunnonpistoksia siitä, että asiat nähdään ja tehdään vain 
yksien silmälasien kautta nähtynä yhtä tylsän ponnettomasti 
punnertaen. Ja se onkin vain hyvä, sillä paljain silmin sadun 
”Keisarilla ei ole uusia vaatteita” ihmettelevä pikkupoika pal-
jastaa aina sopivan ajan tullen valheen naurettavuuden. 

Tällaisen toiminnan perusongelma ja kaksinaamaisuus on 
ilmaistu selvästi Johanneksen evankeliumin luvussa 10: 11-13.

”Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edessä. Mutta 
palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät 
ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja 
pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän 
on palkattu, eikä välitä lampaista.”

Yksilön ”hobbes -smithiläinen” perusongelma on se, mistä 
Arthur Young kirjoitti vuonna 1787.

”Antakaa ihmiselle omaksi karu kallionnyppylä, ja hän 
muuttaa sen puutarhaksi; antakaa hänelle vuokralle puutarha 
ja hän muuttaa sen yhdeksässä vuodessa autiomaaksi. Omis-
tamisen taika muuttaa hiekan kullaksi.”

Tämä on se rajalinja, josta valtamedioissa on käyty 1600-lu-
vun lopulta ja 1700-luvun alusta alkaen. Kaksi valtamediois-
sa 1800-luvulla ollutta vastakkaista käsitystä tukee hyvin tätä 
taistelua. 

Yhdysvaltalainen Morning Post tammikuussa 1847 kirjoitti, 
että emme edes kuvittele, että ihmisluontoa hallitseva itsek-
kyys olisi koskaan voitettavissa, mutta me voimme suunnitella 
yhteiskunnan lait ja instituutiot sellaisiksi, että ne tukevat sitä 
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niin vähän kuin mahdollista. Economist lehti vastasi, että Post 
ilmeisesti kuvittelee että koska lait ja instituutiot on tarkoitettu 
edistämään julkista etua niiden tekevän yhteiskunnan; mut-
ta toisenlainen filosofia esittää yhteiskunnan ihmisyksilöiden 
vaistojen luonnolliseksi tuotteeksi.

Tästä ”taistelusta” hyvä esimerkki ns. pitkän vuosisadan 
(1789-1914) tyypillinen aristokraattinen, ylimielinen ja ro-
mantiikan läpitunkema kasvatti, sekä ehkä juuri näistä syis-
tä johtuen joko tahallaan tai teatterimielessä muista lähes 
piittaamaton ja superegon omaava Churchill, joka oli oman 
aikansa epäsuosittu ”brittien Paavo Väyrynen” (en silti yritä 
väittää että lähes psykoottinen Väyrynen kuuluisi hengenlah-
joiltaan älykkäämmän Churchillin yläluokkaan), ja joka heti 
lapsenkapaloistaan päästyään ilmoitti olevansa maailman paras 
mitä parhaaseen tuli, ja haluavansa kansakunnan kaapin päälle 
muita määräämään, jo ennen kuin korvantaukset olivat edes 
ehtineet kuivua.

Suomen entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies 
Paavo Lipponen on kuitenkin omaa luokkaansa mitä imagolla 
rahastamiseen tuleen. Verotietojen mukaan Venäjän energia-
teollisuuden hyvätuloisena lobbarina Lipponen tienasi viime 
vuonna yli kaksi miljoonaa euroa. Vasta 19.2.2018 julkisuu-
dessa on alettu puhua Lipposesta oikeilla nimillä, kuten saman 
päivän Uudessa Suomessa olleessa Teppo Ovaskaisen jutussa 
ilmenee.

Kaikki tämä on ollut mahdollista, koska Lipponen on vaali-
nut vastavuoroiseen altruismiin perustuvia ”erityisen lämpimiä 
suhteita” valtamedioihin päätoimittajien kautta. Kunnianhimo 
voi opettaa muille ihmiselle kuin näille urheutta, kohtuulli-
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suutta, jalomielisyyttä ja vieläpä oikeamielisyyttä, mutta ei il-
meisesti Väyrysen tapauksessa, joka ovat vain tahallisesti omaa 
etua härskisti ajava ikävä konsensushäirikkö ja kivi kengässä 
suureksi iloksi kaikille kepua syystäkin vihaaville suomalaisille, 
ja siksi häntä äänestettiin yli kuuden prosentin voimin kevään 
presidentinvaaleissa protestiksi, ei siksi, että hän olisi ihmisenä 
kiinnostava tai poliitikkona uskottava, kuten hän oman itsensä 
ihailuharhoissaan kuvittelee, Montaignen sanoin.

”Kun ahneus voi valaa pimeydessä ja joutilaisuudessa kasva-
neen puotipojan rintaan rohkeuden antautua raivoavan Nep-
tunuksen aaltojen armoille hauraassa purressa kaukana koti-
konnuilta ja lisäksi opettaa hänelle arvostelukykyä ja viisautta. 
Ja kun itse Venus varastaa päättäväisyydellä ja urhoollisuudella 
vielä kuria ja keppiä tottelevan nuorison ja karaisee yhä äidin 
helmoissa viipyvien nuorten neitojen hennon sydämen, silloin 
ei ole tarkkaan harkittua viisautta tuomita meitä yksinomaan 
ulkoisten tekojemme perusteella; on luodattava aina sisim-
päämme asti ja tutkittava, mitkä vaikuttimet ohjaavat toimin-
taamme.”

Mutta koska tämä on vaarallinen ja vaativa yritys, ei Mon-
taigne soisi kovinkaan monen (eikä ainakaan Väyrysen ta-
paisten) siihen ryhtyvän. Churchillin montaignelaisuus nä-
kyy siinä, miten hän nielee hurjasta luonteestaan huolimatta 
kiukkunsa pakon edessä kuin tajuten, että suuttumus vastustaa 
kakkien halujen tavoin itseään juuri siinä mihin se pyrkii, sillä 
onnellisuus ei riipu siitä, mitä sinulla on tai kuka olet. Se riip-
puu ainoastaan siitä, mitä ajattelet. 

Pahaa pitää vastustaa nimenomaan itsessään Churchillin ta-
voin kun se ilmenee laiskuutena, ylimielisyytenä, röyhkeytenä, 
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ja torjuttava sellainen paraneminen, missä terveys edellyttäisi 
sairautta, joka johtaisi pikkuhiljaa mielen asteittaiseen alista-
miseen jollekin muulle ulkopuoliselle taholle, sillä ihminen on 
viime kädessä vastuussa itse elämästään kuten Platonin Valtios-
ta tai Timaios -kirjoituksista voimme lukea. 

Parhaan miesnäyttelijän Oscarin 2018 veikkausten mukaan 
napanneessa ”Synkin hetki”-elokuvassa on kolme kohtausta, 
jotka paljastavat Churchillin, jonka vastine antiikissa loistavana 
manipuloitsijana ja puhujana oli Ateenan Perikles, kokenee-
na poliitikkona käyttävän tehokkaasti ”vaihtoehtoisia faktoja” 
omien tavoitteidensa saavuttamiseksi niin kotirintamalla kuin 
suhteessa Yhdysvaltoihin, jotka britit saivat myöhemmin juuri 
tehokkaan painostamisen ja propagandan avulla lopulta vedet-
tyä sotaan. 

Siksi voi tänään kysyä hymyssä suin kuka ja ketkä ja miksi 
puhuvat nykyajasta ”totuudenjälkeisenä aikana” kun puhe on 
aina ollut vain kohtuuden häiriötila ja puutos, eikä siihen sen 
vuoksi voi yhdistää vakautta.

Anu Kantolan artikkelista voi löytää johtolankoja kun hän 
sanoo nykyhetkessä olevan kiinnostavinta se miten ”anderso-
nilainen” kansallinen yhteisö näyttää muuttuvan. Kantolan 
mukaan toisen maailmansodan jälkeistä aikaa hallitsi valtiokes-
keinen sosiaalinen mielikuvitus ja nykyisin joustavuus näkyy 
erityisesti kilpailuvaltion tarinoissa, sillä nykyisen globaalita-
louden aikaan syntyy mallivaltiota, jotka näyttävät Kantolan 
mukaan sen, miten yksittäinen kansakunta taistelee. 

Puhe, lavastukset, ”performanssin politiikka” eivät ole hävin-
neet merkityksessä mihinkään Demostheneen, jonka väitetään 
sanoneen, että kaiken hyveen alku on tutkiminen ja harkinta, 
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ja sen päämäärä ja täyttymys on horjumattomuus, ajoista. 
Häntä pidetään yhtenä maailmanhistorian suurimmista 

puhujista huolimatta monista vaikeista puhevioistaan. De-
mosthene harjoitteli vuosikaudet puhumista meren rannalla 
huutamalla aaltojen pauhun yli suu täynnä kiviä tullakseen 
siksi hyväksi puhujaksi, jollaiseksi maailma hänet muistaa jäl-
kikäteen kirjoitusten perusteella. 

”Synkin hetki”-elokuvan kolmen avainkohtauksen ensim-
mäinen paljastava elementti on ”demosthenelainen puhelu” 
Yhdysvaltojen presidentin kanssa, mikä on tehty yhtä ”avoi-
men assosiatiiviseksi” piilottaa oivallus siinä missä Platonin 
dialogitkin. 

Elokuvan todellinen sanoma on se, ettei Churchill ole koh-
tauksessa altavastaaja tai heikoilla. Roosevelt on; hän on kuin 
avuton ja vastaan rypistelemätön hyönteinen hämähäkinver-
kossa liukaskielisen ja taitavasti sanoillaan verkkoonsa houku-
telleen Churchillin edessä. 

Elokuva itse asiassa näyttää miten Churchillin päähän tuli 
ajatus Yhdysvaltojen pakottamisesta sotaan. Siitä elokuva ei 
kerro. Ei tarvitsekaan, sillä se on silkkaa taitavaa brittipropa-
gandaa alusta loppuun hyvällä maulla kahden antiikin parhaan 
puhujan, Ciceron ja Demostheneen, hengessä suoritettuna 
kuin yhdistelmänä äkkijyrkkää korkeutta ja virtaavaa vuolautta 
Churchillin sanoissa.

Toinen paljastava kohtaus on se, jossa Churchill ajaa so-
takabinetista ulos kaikki muut kuin pahimmat kilpailijansa, 
entisen pääministeri Neville Chamberlainin sekä entisen ul-
koministeri lordi Halifaxin, jotka näyttäytyvät elokuvassa lä-
hes maanpettureilta. Kohtaus näyttää Churchillin pohtimassa 
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päässään miten muodostaa vaikuttavimmat sanat tunteilleen 
muotoutuvassa olevassa merkityksessä samalla kun hän Sokra-
teen tavoin punoo vastausta päässään, jättäen sen päähänsä 
avoimena muhimaan. 

Kolmanneksi elokuvassa Churchillin ulkoisen ja sisäisen 
maailman ristiriita näkyy hänen hapuilussaan samanlaise-
na unena kuin missä Platon oli nähnyt itsensä joutsenena, 
joka välttyi aina metsästäjiltään. Eikä ihme, sillä Platonilla 
ja Churchillillä kaikki liittyi kaikkeen saumattomasti samoin 
kuin heitä ohjasi järkkymätön usko järjen kykyyn ratkaista jär-
jettöminä esiintyvät ongelmat. 

Elokuva antaa ymmärtää, että myös kirjoituksissaan ja pu-
heissaan Churchill oli Platonin kaltainen; kaikkialla hänen 
puheissaan ja teksteissään vaikutti olevan piilotettuna jotain 
salaista, tai jotain sellaista, joka ei täsmännyt kokonaisuuden 
kanssa, niin että sekä Platonia että Churchilliä tutkittaessa, on 
vieläkin jälkikäteen vaikea olla miettimättä, miten ja miksi he 
ovelat temppunsa oikein tekivät. 

Chomsky esittelee luvussa ”Sivustakatsojan demokratia”, 
Creelin ryhmässä mukana olleen liberaaliteoreetikko ja median 
johtohahmo Walter Lippmanin esseekokoelman ”Liberaalide-
mokraattisen ajattelun edistyksellinen teoria”-kirjan sisältämiä 
ideoita. 

Lippmanin merkitys nykyaikaiselle propagandakoneistolle 
on suuri, sillä juuri hän esitti, että ”vallankumousta demokra-
tian taiteessa” voitiin käyttää ”keinotekoisen yhteisymmärryk-
sen luomiseksi”, joiden tarkoitus oli saada kansa hyväksymään 
asioita, joita se ei todellisuudessa halunnut. 

Lippman ymmärsi Nietzschen tavoin, että massat olivat ky-
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vyttömiä ja liian tyhmiä kuvitellakseen oikeaa suuntaa tule-
vaisuudelle. Propagandistit, niin Machiavelli marxilaiset kuin 
liberaalitkin (myös Dewey puhui ”intellektuaalisesta yhteisös-
tä” johtamassa ja johdattelemassa kansaa) ymmärsivät Plato-
nin tavoin, etteivät massat saaneet aikaan mitään muuta kuin 
suurta tuhoa. 

Lippman tajusi myös, että aina pieni erikoistunut ryhmä, 
johon kuuluu alle prosentti kansasta, pitää valtaa ja kaappaa 
vallan aina tarvittaessa itselleen takaisin kulisseissa. Ja jos osa-
ton ja onneton kansa onnistui tekemään vallankumouksen, 
kannatti valtaapitävien olla heidän puolellaan, Lippmanin 
mielestä ”ohjailemassa typeriä massoja näitä hämmentyneitä 
laumoja”, joiden funktio oli toimia vain yleisönä, kohti maail-
maa, jotka ne ovat liian hölmöjä itse ymmärtämään, jopa niin 
hölmöjä, että yrittäessään sotkeutua omien asioidensa hoita-
miseen, aiheuttivat vain itselleen ja muille suunnattomia on-
gelmia. Siksi Lippmanin mielestä tämä ”hämmentynyt lauma” 
piti kesyttää eikä sen tullut antaa tuhota kaikkea raivoamisella 
ja ryntäilyllään. 

”Logiikka on sama kuin siinä, ettei pidä antaa kolmivuo-
tiaan juosta kadun yli. Sellaista vapautta ei kolmivuotiaalle sovi 
antaa, koska kolmivuotias ei tiedä mitä vapaudellaan tehdä.”

Lippman jakoi kansan kesyttämisen eri osiin. Poliitikkojen 
luokalle ja päättäjille hän varasi harhauttamismielessä tehtävän 
luoda ”jonkinlainen siedettävä todellisuudentuntu, vaikkakin 
samalla niiden oli iskostettava kansaan oikeanlaiset harhaluu-
lot.” 

1920-luvulla ja 1930-luvun alussa Harold Lasswell -moder-
nin kommunikaatiotutkimuksen perustaja ja eräs johtavista 
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politiikan tutkijoista - selitti, ettei pidä sortua uskomaan ”de-
mokraattista dogmia siitä, että kansa tietää parhaiten oman 
etunsa”, yksinkertaisesti siitä syystä, että näin ei ollut hänen 
mukaansa, sillä vallanpitäjät ovat pätevimpiä päättämään siitä, 
mikä oli kansalle parhaaksi.

Chomsky kirjoittaa, että se mikä oli aikaisemmin diktatuu-
reissa pamppu kansalle pakkona ja väkivaltana, jotta kansa oli-
si pysynyt hiljaa, uskollisen ja toteuttanut hallitsevan luokan 
toiveita mukisematta kuuliaisesti, on nykyisin demokratioissa 
propaganda. 

Chomsky onkin hyvin nietzscheläinen todetessaan kaiken 
olevan viisasta ja hyvää koska ”tämä hämmentynyt lauma” ei 
tajua omaa etuaan eikä kykene sitä saamaan selville. Choms-
kyn oivallukset eivät ole uusia tai mitenkään poikkeuksellisen 
omaperäisiä vaikka hänen tekstejään kuin pirua raamattua 
lukevat marxilaiset niin uskovat ja väittävät. Niitä on kuultu 
jo mainitun Nietzschen lisäksi muiden suurten ihmiskunnan 
ajattelijoiden ajattelemina. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen 
kun se on kerran tehty. 

Niin teki myös itse Chomsky tässä vuonna 2003 ilmesty-
neessä pienessä pamfletissaan Platonin meille perinnöksi jättä-
män jatkuvan sokraattisen kyseenalaistamisen nimissä, itseisar-
voinaan totuuden etsintä ja hyvän tavoittelu, vaikka tosiasiahan 
on se, että totuudenpuhuja lyö vain itseään säälitellen turhaan 
päätänsä kiviseinään, joka ei siitä muutu miksikään saadessaan 
päälleen muutaman veripisaran.

Se dialektinen ”epäily -ihmettely” (joka näkyy selvästi esim. 
Platonin Protagoraan alussa)-metodi, jota käytän näissä me-
diaesseissä, pitäisi lukijan tulkita johdetuksi orientointumiseksi 
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eikä vastakkainasetteluksi Platonin dialogien tavoin, Montaig-
nen ”Esseiden” hengessä, sillä minäkin koen olevani Platonin 
ja Montaignen tavoin enemmän kokeileva sanataiteilija, Ylen 
puheen toimittaja Perttu Häkkisen tyyliin, joka pitää ohjelmis-
saan Platonin lippua ylhäällä, eli suullista keskustelua tärkeäm-
pänä kuin kirjoittamista.

Tutkija Kantola puhuu ”alainbadioumaisesti” ”toivon tuot-
tajista”, joilla hän tarkoitta niitä ihmisiä ja voimia, jotka luovat 
optimismia ja antavat rohkeutta sekä toivoa. Hänestä moder-
ni yhteiskunta voidaan nähdä vapauden kertomuksina, jossa 
yhteiskunnan eri ryhmät ovat vuorotelleen luoneet itselleen 
toivoa antavan mielikuvituksen yhteisestä taistelusta ja mat-
kasta vapauteen.

Ongelmana Kantolan hyvien ajatusten keskellä on vain se, 
että maailmassa ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan ole-
maan yhtään maata, missä olisi ollut täydellinen sanavapaus 
tai yhtään ihmistä, joka ei olisi koskaan valehdellut. Taylor on 
kuitenkin huolissaan siitä, että nykytilanteessa maltillisuus ja 
harkinta eivät pärjää kiihkolle ja äärisuunnille. Sen kuitenkin 
Kantolakin tunnustaa, että julkisuus täyttyy jyrkistä keskenään 
taistelevista ääriryhmistä ja maltilliset äänet alkavat näyttää 
tahdottomilta sekä liian monimutkaisilta, jotta niihin olisi ai-
kaa ja energiaa paneutua. 

Meillä ei ole olemassa muuta tietä kuin Leo Tolstoin sanat 
siitä, että ihmisen pitää noudattaa järkensä ja omantuntonsa 
ääntä yrittäessään selviytyä ja elää jotenkuten kunniallista elä-
mää. Sellaisille lukijoille nämä kirjoitukset on suunnattu täy-
dentämään ajankohtaista keskustelua sekä innostamaan lisää 
kriittiseen ajatteluun murtaa typeryys totutusta tylsyydestä ja 
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siitä propagandakrääsästä, johon itse kukin totuus on itsensä 
joulukuusen tavoin omaa loistoaan ajatellen pukeutunut hä-
määmismielessä kysymyksellä: kenen totuus -kenen kunnia?

Nykyinen 1600 -luvulta Descartesin, joka oli kiinnostunut 
ensisijaisesti siitä, mitä ihminen voi tietää eli tietämyksemme 
varmuudesta, ja halusi käyttää matematiikan metodeja myös 
filosofiseen päättelyyn saadakseen varmaa tietoa olemassaolom-
me luonteesta, ja erityisesti matemaatikko Newtonin kehitte-
lemän modernismin agendan myötä länsimaihin levinnyt har-
hakuva ”varmuudesta” on peittänyt alleen antiikin ajan yhden 
tärkeimmistä vaatimuksista ”tunne itsesi”, joka oli Delfoin 
oraakkelin ohjeista myös se, mitä Sokrates levitti tehokkaasti 
Platonin mukaan taikauskoiseen ympäristöönsä. 

Charles Taylor kirjoittaa ”Autenttisuuden etiikassa (Gau-
deamus 1995)”, Descartesin merkityksestä nykyajatteluun ja 
ennen kaikkea kaiken mahdollistavan ”poliittisen individualis-
min”, joka on perusedellytys nykyisenkaltaisen, valtamedioi-
den avulla tehtävän poliittisen manipuloinnin synnyssä.

”Ratkaisevan askeleen modernin ihmiskuvan synnyssä ot-
taa Descartes, joka irrottaessaan minuuden sen ruumiillisesta 
ilmenemismuodosta, antoi mahdollisuuden tarkastella persoo-
nallisuutta tieteellisen tutkimuksen objektivoituna kohteena ja 
vaikutti näin osaltaan myös poliittisen individualismin kehi-
tykseen. Weberin, Heideggerin ja Frankfurtin koulun tapaan 
Taylor näkee suoran linjan kartesiolaisesta ihmiskuvasta mo-
derniin lumouksesta vapautuneeseen maailmaan ja sitä vastaa-
vaan valistuksen instrumentaaliseen järjen konseptioon.”

Platonilta on lainassa paitsi kirjan läpi kulkevan filosofisen 
(Sokrates) kyselijän rooli myös eräänlaista riippumattomuutta, 
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tietoisuutta itsetuntemuksen rajoitteista, tietoisuutta älyllisen 
keskustelun mahdollisuuksista sekä moraalinkäsitysten ankku-
roituminen älyllisyyteen. 

Sokrates on Anthony Gottliebin ”Suuret filosofit (Otava 
2016)” -kirjaan otsikolla ”Filosofian marttyyri” -kirjoittaman 
luvun mukaan filosofian pyhimys ja marttyyri, jolle oikeuden-
mukaisuus oli pakkomielle, mutta monista muista marttyyreis-
tä poiketen hyvin huumorintajuinen, joka ilmeni joskus lei-
killisenä nokkeluutena ja toisinaan paljon puhuvana ironiana. 

Sokrateelta on lainattu myös näiden esseiden hyödyllinen 
työmenetelmä, skeptinen asenne poliitikkoja, valtaa sekä val-
tamedioita kohtaan, kun kyseenalaistan monin käytännön esi-
merkin ja teorioiden avulla ”totuudenjälkeisen ajan”, ja puhun 
sen sijaan mieluummin ”totuudennälkäisestä ajasta” Pythago-
raan ajattelun tavoin siitä, että sielu puhdistuu tietämyksen 
avulla, johtotähtenäni.

”Suurimman osan ajastaan Sokrates keskusteli muiden kans-
sa sen sijaan, että olisi mietiskellyt itsekseen. Hänen keskus-
telunsa näyttävät olleen yhtä kiihkeitä kuin eristäytymisensä 
puuskansakin.”

Gottliebin mukaan Sokrateen hyvin taitama selvittelyn ja 
väittelyn taito ei hänen mukaansa vielä ollut todellista viisaut-
ta. Todellinen viisaus oli hänen mielestään täydellistä tietoa 
eettisistä asioista ja siitä miten tulee elää. 

Sokrates onkin hyvä esikuva kaikille niille idealisteille, jotka 
eivät hyväksy, että aikuisuuteen kuuluu oleellisesti hyväksyä 
valheellisuus tärkeäksi osaksi sekä itseään että elämää eli niin 
kuin Sokrates sanoi tuomarille.

”Olet väärässä, jos sinun mielestäsi ihminen saa välittää 
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hengenvaarasta. Jos mies on mistään kotoisin, hän ajattelee 
toimiessaan vain sitä, tekeekö hän väärin vai oikein, hyvän vai 
huonon miehen töitä.”

Sokrates on myös siksi hyvä valinta, että hän toimi ihmisten 
herättelijänä ”ihmisiä tuntemaan itsensä ja huolehtimaan hen-
kisistä arvoista” itseään jalostaen, kuten voimme lukea Platonin 
”Gorgias ja Kaharmides sekä Alkibiades I”-kirjoituksista. Pla-
tonin ajattelussa filosofien tuli muodostaa uusi yhteiskunnal-
linen eliitti, jotka toimisivat viisaina neuvonantajina tyhmille 
hallitsijoille. 

Tämä tuntuu olevan kaikkein väärin ymmärretty Platonin 
periaatteista, sillä Platon edusti Caton tavoin ehdotonta eetti-
syyttä, mikä tarkoittaa sitä, että näiden neuvonantajien piti olla 
vastuuntuntoisia, epäitsekkäitä, ja osoittaa malttia kaikissa toi-
missaan järkensä säilyttäen eikä haluta itselleen valtaa (muuttaa 
poliitikkojen tavoin vallan kritiikki vallaksi itselleen) ja etuja, 
joita väärin käytetty korkea asema heille tarjosi sopivan tilai-
suuden tullen. 

Gottlieb vie asian vielä pidemmälle kertoessaan, miten 
Sokratekseen vaikutti ”daimonion”, oma suojelushenki tai 
varoittava omantunnon ääni, joka oli ollut hänen seuranaan 
lapsuudesta saakka, niin että hän ymmärsi pysyttäytyä erossa 
politiikasta, koska julkiseksi henkilöksi ryhtyminen olisi ai-
heuttanut hänelle todennäköisesti hengen menetyksen kauan 
ennen kuin hän olisi saanut mitään hyvää aikaan. 

Juuri siksi hän päätti huolehtia ihmisistä yksityisesti. Sokra-
tes piti hyveen ja viisauden välistä yhteyttä niin läheisenä, että 
näytti samaistaneen ne. Ilman viisautta ihmiset eivät Sokratek-
sen mielestä pystyneet olemaan todella onnellisia, sillä jokaista 
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asiaa, jota voitiin käyttää tekemään ihmisen onnelliseksi, voi-
daan myös käyttää väärin, mikä johti päinvastaisen tulokseen. 

Jos joku omaa jonkin hyveistä, niin hänellä täytyy olla myös 
viisautta -koska muuten hän ei olisi onnistunut olemaan Sokra-
teksen mukaan hyveellinen.

”Ja jos hänellä on viisautta, niin hänellä täytyy olla kaikki 
hyveet- sillä viisaana hän huomaa, ettei voi olla onnellinen 
harjoittamatta muita hyveitä.”

Dostojevski sanoi saman asian hieman eri sanoin; hänestä 
hyvä ihminen oli viisas, koska hyvyydessä piili viisaus. Sokra-
teksen mielestä ei ole hyvä olla rohkea, jos on typerä, sillä täl-
lainen ”tekourheus” palautuu vain pelkäksi äkkipikaisuudeksi 
Gottliebin mukaan.

”Sokrates näyttää ajatelleen, että moraalisesta käyttäytymi-
sestä on hyötyä sielulle ja että ihminen, joka toimii pahasti, 
tekee itselleen henkistä vahinkoa. Jos tämä on totta, niin silloin 
jokainen aidosti viisas huomaa tämän toisseikan. Asian oivalta-
nut -joka lisäksi arvostaa omaa sieluaan, kuten jokaisen viisaan 
varmasti täytyy-yrittää siksi välttää tekemästä väärin.”

Sokrates ajatteli naiivisti, ettei kukaan tee pahaa tietoisesti. 
Nietzschen mielestä hän yksinkertaisesti oli vain naiivi. Kir-
joituksessaan ”sokraattisen elämäntavan pyhästä naiiviudesta 
ja varmuudesta” Gottlieb kirjoitti asiasta.

”Nietzsche pohti pitkään ja hartaasti Sokrateen tapaa il-
maista itseään näennäisen yksinkertaisilla väitteillä ja päätteli 
sen olevan itse asiassa ”viisautta täynnä kepposia”. Nietzsche 
ymmärsi, että on tärkeää pitää mielessä ne olosuhteet, joissa 
Sokrates kävi keskustelujaan. Hän pyrki opettamaan - vaikka 
kielsi lainkaan opettavansa -kiusoittelemalla, imartelemalla ja 
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yllyttämällä. Hän yritti paljastaa totuuden koettelemalla eri-
laisia ajatuksia leikkisästi kuulijoillaan. Ja älylliset kepposet 
kuuluivat siihen tärkeänä osana. ”Sokrateen muusa sekoitti 
vakavuuteen annoksen kevytmielisyyttä”, kirjoitti Galenos, 
tohtori ja filosofi 100 -luvulta jKr.”

Sokrateksen puolustuspuheen tekee merkitykselliseksi se, 
että se oli itse asiassa suunnattu silloisia valtamedioita, eli juo-
ruja (skuuppeja) ja juoruilijoita (toimittajia) kohtaan varoituk-
seksi ja kostoksi, jonka voimme tänään lukea lohdutukseksi 
ennustuksena siitä, ettei totuus pala tulessakaan vaikka meille 
niin ”totuudenjälkeisenä aikana” yritetään monilta tahoil-
ta väittää, sillä Sokrateksen ennustuksen mukaan ”nykyajan 
epäilevät ja osaavat nuoret” eivät enää seuraa, saati sitten usko 
valtamedioita, eivätkä onneksi kunnioita entiseen tapaan ju-
malinaan sanoja ja merkityksiä luovia toimittajia, jotka edus-
tavat kapeaa keskiluokkaista tylsyyttä näkemyksenä moraalista, 
josta valtamedioissa on heidän toimestaan tehty lapsellinen ja 
teiniseksiin kääritty halpistuote.

Vehkoo kirjoittaa kirjansa ”Painokoneet seis” lopussa lehdis-
tön perinteisiin kuuluneesta salailusta ja juttuaiheiden musta-
sukkaisesta varjelusta kokemuksen syvällä rintaäänellä. Uusi 
journalismi on kuitenkin hänen mielestään parempaa: ”avointa 
ja läpinäkyvää”.

”Koskaan ennen ei ole ollut saatavilla näin paljon hyvää, 
kansainvälistä journalismia, joka on kaikille avointa. Se on 
enimmäkseen ilmaista ja sitä on helppo löytää. Uusi teknolo-
gia on tehnyt julkaisemista yksinkertaista ja halpaa. Tämä ei 
voi olla huono juttu demokratian kannalta.”

Tässä olen eri mieltä Vehkoon kanssa, ja erityisesti sanoista 
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”demokratian kannalta”, selitän jatkossa miksi. Kerron tarkem-
min tässä kirjassa omien ”gonzojournalistististen muistiinpa-
nojeni” välityksellä valheesta monelta eri kantilta vastaan Veh-
koon kirja, joka edustaa tyypillistä elitististä idealismia, mikä 
kukkii runsaina terttuina taide- ja yliopistopiireissä, mutta 
jolla ei ole sanottavammin jalansijaa arjen ilmiöissä, kuten itse 
voimme huomata tänään seuratessamme millaiseksi media-
maailma on muuttunut kahdeksassa vuodessa siitä kun Vehkoo 
kirjansa kirjoitti.

Kerron lukijoille omien toimittajakokemusteni pohjilta esi-
merkkejä elävästä elämästä, ja esimerkiksi Iisalmen sanomat ja 
muita mediaesseitä- kirjan niminovelli tyrmää Vehkoon kirjan-
sa lopuksi esittämän väitteen, että etenkin paikallisjournalismi 
olisi hyötynyt avoimesta yhteistyöstä lukijoiden kanssa (mis-
tä yhteistyöstä, kuuluisi oikea kysymys?). Juuri siksi keskityn 
ruotimaan tätä kysymystä ”valtamedioista” toisin kuin Vehkoo 
perinteisellä hyvä/paha -totuus/valhe -akselilla vanhoja ja uusia 
ajattelijoita 2500 vuoden ajalta tähän päivään lainaten ja hei-
dän kanssaan ideoita vaihtaen sekä keskustellen.

Psykologi Ojanen kysyy kirjassaan ”Vaihtoehtoisia fakto-
ja”-miksi valehtelemme? Miksi tärkeät kysymykset miksi yli-
päätään valehdellaan, ja mitä sillä voitetaan? Kuinka yleistä 
valehtelu on? Uskommeko me valheita, vai jääkö valehtelija 
kiinni? Onko ihmisten ja kulttuurien välillä eroja? 

Onko olemassa ihmisiä, jotka eivät valehtele lainkaan? Voi-
ko valehtelu olla hyväksyttävää? Onko suhtautuminen valeh-
teluun ja pettämiseen vuosituhansien saatossa muuttunut, ja 
onko vilpillisyyden määrä muuttunut vai pysynyt vakiona? 
Ojanen antaa yhden esimerkin, joka on hyvä aloitusmerkki 
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valheen helppoudesta, johon mediatutkijat harvemmin kiin-
nittävät huomiota.

”Hätävalheen jälkeen voi tuntua ainakin hetken pahalta. 
Miksi minun piti valehdella, kun olisin voinut puhua totta? 
Se ei ole minulle tyypillistä, mutta ei siitä sentään ollut ke-
nellekään vahinkoa. Pian koko asia unohtuu. Kukaan ei saa 
totuutta selville. Hätävalheen kertominen oli lopulta ihan jär-
kevää, ettei tarvinnut sen enempää selitellä. Seuraavalla kerralla 
olen rehellinen.”

Onkohan näin kuten Ojanen vihjaa? Olenko seuraavalla 
kerralla rehellinen? Tokkopa, kun ottaa huomioon hätävalheen 
pelastaneen valehtelijan kiperästä tilanteesta. Usein sanotaan, 
että aikuisuuteen kasvaminen edellyttää sitä, että tajuaa val-
heen merkityksen elämässään, tarinoissaan ja ympäristössään, 
ja osaa käyttää itsekin tätä ”aikaansaavaa instrumenttia” taita-
vasti selviytyäkseen monimutkaisista asioista; sen minkä lapse-
na oppii, sen vanhana taitaa, tietävät psykologit, sillä ihminen 
noudattaa elämässään ällistyttävän paljon samoja tapoja ja kaa-
voja käyttäytymisessään läpi elämänsä. Valheen tutkiminen on 
kinkkinen ja ”ensyklopedistinen” seikkailu, jossa pitäisi ulot-
taa ajattelu kaikkeen ajateltavissa olevaan. Se edellyttäisi myös 
sellaista näkemystä ”ihmisten maailman selittämisessä”, että 
onnistuisi ”kielellistämään” Lacanin pyrkimysten tavoin tie-
dostamattoman ja sen toiminnan, eikä hyväksy valtamedioissa 
ja mediatutkijoiden tarjoamia helppoja koukkuja tai yksinker-
taistuksia. 

Se on vaikea tehtävä enkä usko siinä ihan onnistuvanani. 
Ojanen, jonka käytännölliset ja empaattiset elämänohjeet kan-
nustavat ihmistä ongelmien keskellä selväjärkisyyteen myös 
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onnellisuuden tavoittelussa, väittää myös että kannattaa va-
lehdella, jos se vähänkin hyödyttää, mutta kysyy heti perään 
huolestuneena ettei lukija vaan luule että se on ainoa vaihto-
ehto ja hyväksyttävää: onko tämä laki moraalisi mukainen?

”On kuitenkin esimerkkejä, joissa valehtelu on moraalisesti 
perusteltua ja ilmaisee jopa sankaruutta. Emme halua olla va-
lehtelijoita edes silloin kun jäämme valheesta kiinni. Kuinka 
kestämme valheemme? Olemme usein kaukana ihanteistam-
me. Jos todella haluaa olla rehellinen, eikä jatkuvan epäon-
nistumisen pitäisi johtaa epätoivoon ja masennukseen? Näin 
ei kuitenkaan käy. Mistä se voisi johtua? Ehkä kysymys on 
ainakin osittain väärin asetettu. Entä jos asiat eivät ole niin 
mustavalkoisia kuin aluksi vaikuttaa? Rehellisyys ei aina edistä 
ihmissuhteita. Tämä herättää monenlaisia ajatuksia ja kysy-
myksiä.”

Moraalifilosofit ovat parhaiten onnistuneet selvittämään 
valhetta. Nykyaikana ”valheen tutkiminen valtamedioiden pa-
huutena” edellyttää myös ”toisenlaisen ulottuvuuden” hyväk-
symistä, sellaisen missä sekä ihmismieleen että yhteiskuntaan 
kuuluva ei-rationaalisuus otetaan tosissaan huomioon.

Ikävä totuushan valheessa on se, että valhe on se joka tätä 
maailmaa pyörittää. Siksi myös Ojasen kirjassaan esittämät esi-
merkit osoittavat, että valehteleminen tai totuus kaikissa mah-
dollisissa tilanteissa ei ole yksinkertainen ja helppo kysymys, 
mutta yritetään silti ottaa siitä jotain selvää.

Mutta ei punavihreää älymystö kritisoiva impivaaralainen 
arvokonservatiivi Ulla Appelsin ihan huvikseen kirjoittele 
mitä sattuu ja ärsytä maan henkistä eliittiä ja liberaaliälymys-
töä raivon partaalle persuja myötäilevillä kirjoituksillaan, jos 
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tuloksena on se, että pääosin nyt nuorista miehistä koostuvista 
elintasopakolaisista jäävät jäljelle ne, joille turvapaikka on tar-
koitettukin eli aidosti hätää kärsiville ja sodan jaloista karanan-
neille puolustuskyvyttömille sivullisille ja viattomille uhreille. 

Sanavapaus on isoa bisnestä ja Ilta -Sanomat on menestynyt 
hyvin alun epäilyistä huolimatta Appelsinin ohjailemana maa-
hanmuuttokriittisten pää-äänenkannattajana. Hän on hyvä ja 
rohkea toimittaja, ainakin jos on uskominen Bonnierin vuo-
den journalistiraatia, joka asetti hänet ehdolle juuri siksi, koska 
hän on itse rohkeasti ja avoimesti tuonut jutuissaan mukaan 
myös oman haavoittuvan persoonallisuutensa kertomalla mm. 
veljensä alkoholismista (tähän juttuun pätee se vanha vitsi kun 
mies ei kehdannut lääkäriltä kysyä mahdollista sukupuolitau-
tiaan vaan kertoi esittävänsä asiansa kaverinsa puolesta).

Toisella tavalla sanavapautta käsittelee Martti Valkosen 
”Sanavapaus kauppatavarana”-kirja, mikä ei häpeile entisen 
työnantajansa mollaamisessa, vaan lataa epätyypilliseen suo-
malaistapaan täyslaidallisen oikeaan osoitteeseen korkean tason 
mediavalheesta, kun hän kuvailee SanomaWSOY:n suurim-
man yksittäisen omistajan, ministeri Aatos Erkon yhdessä Hel-
singin Sanomien vastaavan päätoimittajan Janne Virkkusen ja 
pääkirjoitustoimittaja Erkki Pennasen kanssa Moskovan Krem-
liin tekemää matkaa haastattelemaan Venäjän presidenttiä Vla-
dimir Putinia. Matka mittasi Valkosen mukaan suomalaisen 
journalismin rajoja erityisesti kirjoitettaessa suhteista suureen 
naapurimaahan. 

”Mediakritiikkiä Aamulehdessä viikoittain harjoittava Jyr-
ki Lehtola riemastui luettuaan matkakertomuksen Helsingin 
Sanomista: “Se oli kiva haastattelu. Se muistutti paikoin sitä, 
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jos presidentti Tarja Halonen antaisi haastattelun Kevätpörriäi-
sen pelokkaille toimittajille.” (Al, 9.9.01) Helve hämmästeli: 
“Erkko näyttää paneutuneen haastatteluun vakavasti, koska 
oli mukana Kremlissä tekemässä viitisen ensimmäistä haastat-
telukysymystä. Yksi kuului: ´Onko teillä presidenttinä joita-
kin toivomuksia siitä, mitä Suomi voisi tehdä?´” Helve jatkoi: 
“Pikkuisen jäi sellainen tunne, että suomalaiset poliitikotkaan 
eivät olleet niin rähmällään Venäjän päämiehen edessä kuin 
valtalehtemme.

Pitää jälkiviisaasti muistuttaa, että kun toimittajat mollaa-
vat toisiaan eli suomeksi sanottuna piruilevat, on heillä kyky 
saada musta näyttämään valkoiselta ja päinvastoin. Valkonen 
on silti oikeilla jäljillä kirjoittaessaan monopolisoituvan me-
dian pahimpia seurauksia olevan journalistisen työn syrjäy-
tyminen. Putinia pääsivät Valkosen mukaan haastattelemaan 
matkan aattoviikoilla vain Hesari ja Yle, joista Yle selviytyi hä-
nen mielestään journalistisesti paremmin, Hesari jotenkuten. 
Katkeruus ja ilmiselvä pahantahtoisuus alkavat hänen kirjoi-
tuksissaan kuitenkin puuduttaa vaikka hän kirjoittaa hyvin, 
selkeästi ja täyttä asiaa. 

Tämä episodi muistutti Valkosen mielestä eduskuntaa siitä, 
että uuden sananvapauslain keskeisinä tavoitteina täytyy olla 
lehdistön monopolisoitumisen torjuminen ja aidon laadulli-
sen kilpailun varmistaminen. Tavoite oli hänestä lainsäädän-
nöllisesti vaikea, vaikka se oli ainoa tie taata sananvapauden 
toteutuminen Suomessa. Valkonen ei puhu ihan totta, vaan 
”toimittajan totta”, mikä on vähän sinnepäin, mutta ei totta 
sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Hänen väitteensä siitä, että pienet lehdet heittelivät kyllä to-
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tuuksia, mutta se tapahtuu vain suppeiden lukijapiirien iloksi 
eikä se riitä ”murtamaan totuuden monopoleja” on joko nau-
rettavaa haihattelua, sinisilmäisyyttä tai vain retorinen heitto, 
sillä tämän kirjan luvussa Suomen huonoin sanomalehti voit-
te lukea millaista valheellista, heikkotasoista ja harhauttavaa 
tiedonvälitystä nämä tango -ja taantumusrajan takana kepu-
landiassa olevat pikkulehdet, kuten Iisalmen Sanomat oikein 
ammatikseen harrastavat, ja nimenomaan harrastavat. Valko-
sen kirja on puutteistaankin huolimatta tärkeä puheenvuoro 
sanavapauden aitiopaikalta niiden verhojen takaa mistä me 
asioihin vihkiytymättömät emme tiedä juuri mitään. 

Ehkä yksi syy mediasuomettumiseen ja rähmällään oloon on 
se, mistä Valkonen kirjoittaa kun Sanoma Osakeyhtiön lehti-
painot olivat 2000-luvun alussa syytäneet Neuvostoliittoon ja 
Venäjälle painotuotteita ajoittain erittäin suuria määriä. Sa-
nomaWSOY osti ensin Pietarista suuren osuuden paikalliseen 
lehteen ja sitten norjalaisyhtiön kautta osuuden Moskovassa 
ilmestyvään Komsomolskaja Pravdaan. Valkosen mukaan leh-
tien ostaminen Venäjältä vaati erityisiä valmiuksia, koska siellä 
toimivien tiedotusvälineiden, lehtien ja televisio- ja radioase-
mien, edellytettiin tottelevan hallituksen tahtoa ja ylistävän 
erityisesti presidentti Vladimir Putinia, vaikka ”lakien mukaan 
maassa vallitsikin sananvapaus”. 

Palataanpa Wittgensteinin kautta takaisin Humeen, joka 
korosti ihmisen kykyä tuntea empatiaa ja samaistua hänen 
kokemiinsa tunteisiin. Wittgenstein sanoi, että asioista joista 
ei voi puhua, ei pidä puhua. Idea tulee Humelta, joka sanoi, 
ettei skeptisiä päättelyitä voinut kumota järjellä, mutta luon-
non irrationaalisella järjestyksellä oli ylivoimaisesti suurempi 
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voima. Niinpä on turha kysyä sellaisia asioita, jotka täytyy joka 
tapauksessa uskoa.

Toimittajat eivät puhu siitä mistä ei saa puhua. He puhuvat 
kaikesta muusta ylevin sanoin ja kiertoilmaisuin, kuten Hesa-
rin entinen päätoimittaja Janne Virkkunen muistokirjoitukses-
saan Hesarissa legendaarisesta The Guardianin päätoimittaja 
Peter Prestonista.

”Peter Prestoniin sopivat hyvin Salaman Rushdien sanat: 
”Sananvapaus on kaikki. Se on koko peli. Sanavapaus on elämä 
itse.” Prestonin yksi unohtumaton ohje tämän kirjoittajalle oli: 
Päätoimittajan pitää osata tehdä kompromisseja, mutta älä tee 
kompromisseja sanavapaudesta.”

Preston puhui sanavapauden ja demokratian kohtalonyhtey-
destä. Hänen aikanaan syntyi käsite ”guardian readers”, joka 
vastaa suomeksi kutakuinkin samanlaista käsitystä laatujour-
nalismista kuin lukisi vain Hesaria. 

Se mistä Virkkunen on kuitenkin ex -päätoimittajan ja 
asioista sekä vastuullisena että niiden taustoja tietävänä viisaasti 
hiljaa, on sanavapauden nykytila ja mitä ihmisille journalis-
tisina tuotteina, valintoina ja haastateltavina tarjotaan. Asia 
on enemmän kuin huolestuttava, sillä suomalaisvaltamedioista 
korkeaa journalistista tasoa edustavat vain Hesari ja Yleisradio, 
ja nekin tunnetusti tietyin varauksin. Kyseessä on valheen eri 
muodot ja siksi sekä professori Timo Airaksisen että Markku 
Ojasen kirjoitukset aiheesta ovat edelleenkin yhtä pelottavan 
ajankohtaisia kuin niitä kirjoitettaessa. 

Esimerkiksi Ojanen muistutti Paavalin kirjoittaneen anka-
rasti valehtelusta ja verranneen sitä jopa isien ja äitien mur-
hiin. Ojasen mukaan luterilaisessa teologiassa ei suhtauduta 
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valheeseen näin jyrkästi, sillä pelastus on Jumalan armon va-
rassa. Ihmisten syntien laatua ei myöskään vertailla. Lutherin 
aikalaisen ja ystävän, Erasmus Rotterdamilaisen, hän väittää 
pitäneen ehdottomia valheen kiertoja järjen vastaisina. Luther 
kirjoitti asiasta.

”Mitäpä harmia siitä koituisi, jos kertoisimme hyvän, vah-
van valheen hyvyyden ja kristillisen kirkon tähden -tarpeelli-
nen valhe, hyödyllinen valhe, avulias valhe, sellaiset eivät olisi 
vastoin Jumalaa, hän hyväksyisi ne.”

Tämä on oikean luterilaisuutemme ydin, joka yhdistettynä 
optimismia ja uskoa ihmisen voimiin levittänyttä valistusta ja 
lisättynä modernismin kone- ja tulevaisuudenuskoon on ”se 
voima”, joka on pyhittänyt keinot siitä mitä ja miten saa sanoa 
julkisuudessa. Tämä on ollut myös tähän saakka suomalaisten 
valtamedioiden kirjoittamaton huoneentaulu, joka on hyvä 
muistaa kun alamme tutkia, miten ajatus hyvän elämän edel-
lytyksistä muodostettiin valtamedioissa hyväksytyksi yleiseksi 
normiksi. Ojanen kirjoittaa miten ihmiskunta on vuosituhan-
sien ajan kantanut huolta siitä, miten pahantekijä jatkaa teko-
jaan ja jopa kukoistaa. Se näkyy hänen mielestään esimerkiksi 
”Saarnaajan kirjassa” (8: 11-12).

”Milloin pahaa tekoa ei pian seuraa rangaistus, ihmiset roh-
kaistuvat pahantekoon: moni syntinen tekee pahaa sata kertaa 
ja elää silti kauan.”

Tällainen tuntuu Ojasen mielestä meistä pahalta, sillä hänen 
mukaansa toivomme, että sekä hyvä että paha saisivat palk-
kansa. Ehkä siksi suomalaiset valtamediat ovat ”ärhäköityneet 
suuren persukusetuksen” jälkeen, joka jätti ihmisten suihin pa-
han maun, ja unohtaneet häpeän ja katumuksen puuskassaan 
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sellaiset lapselliset julkisuusansat kuin ”tuulimyllyjen lapoihin 
murskaantuvat lepakot ja maahanmuuttajien kielteiset vaiku-
tukset umpisuomalaisuudelle”.

Aku Louhimiehen (pitäisi kuitenkin puhua oikeilla sanoilla 
eli tuottaja Markus Selinin) pahojen ja moraalisesti tuomitta-
vien tekojen revittely 19.3.2018 sekä televisiouutisissa, Ylen 
nettisivuilla että vielä A-studiossa, herätti vahvan epäilyn oh-
jelman lopputeksteissä olleen ”laatujournalismi”- leiman vää-
rinkäytöstä, sillä sitä se ei ollut, vaan hätäisesti kokoon kyhätyn 
#MeToo-kampanjan yleisöä kosiskelevaa jatkoa sisältäen ”epä-
rationaalista ja tunnepitoista estetiikkaa” itse totuuden kustan-
nuksella vähän liikaakin, minkä voisi hyvin kyseenalaistaa tasa-
painoon ja kohtuullisuuteen kaikessa pyrkivän Ojasen sanoin.

”Miksi pahaa ei saada aisoihin, vaan pahantekijä on kuin 
Teflon -astia, johon mikään ei tartu? Hyvä esimerkki on pa-
han henkilön esittämä väärä syytös, jolla hän haluaa tietoises-
ti vahingoittaa jotakuta. Tällaista valhetta on vaikea kumota. 
Vastineet ja oikaisut eivät juuri auta, ei edes oikeudessa saatu 
korvaus, koska usein ajatellaan, että ei savua ilman tulta. Pa-
hantekijä siis voittaa aina. Pahan vastustus voi myös edistää 
pahan asiaa. Pahantekijä voi nauttia kielteisestä maineestaan 
ja kostaa ”kokemansa” vääryydet. Tällaisille ihmisille on vaikea 
tehdä mitään.”

Silti sympatiat ovat vääryyttä kokeneiden naisten puolella. 
Ilman muuta. Kukaan ei kyseenalaista heidän oikeutustaan 
kertoa tarinaansa ja hakea sille julkisuudessa hyvitystä. Nais-
ten kertomat tarinat ovat suorastaan vastenmielisiä ja antavat 
muuten piipittävää hiirtä muistuttavasta Louhimiehestä epä-
miellyttävän kuvan. 
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Tunnettu näyttelijä Haapkylä kertoo Iltalehdessä, että Lou-
himies kyseli häneltä muun muassa sitä, mitä hänen poikays-
tävänsä ovat hänelle tehneet, mitkä asiat tuntuvat hyvältä ja 
mihin kaikkialle häntä on koskettu. Aika vastanmielistä ja ker-
too myös henkilöstä nimeltä Louhimies, osuvasti kaiken sen 
mistä häntä on syytetty.

Iltalehdessä 22.3.2018 Hanna Gråstenin jutussa otsikolla 
”Ohjaaja Leea Klemola Aku Louhimäen ohjaustavoista: He-
rättää inhoa ja raivoa!”, tunnettu näyttelijä, käsikirjoittaja ja 
ohjaaja Leea Klemola tiivistää hyvin sen miksi kukaan ei ole 
tehnyt aiemmin asialle mitään. Kyseessä on miehisen maa-
ilman vinoutuneet valtarakenteet jotka suojelevat ja tukevat 
tietenkin konsensuksen nimissä omaa kultapoikaansa. 

Klemola näkee myös Louhimiehen epäaidon anteeksipyyn-
nön läpi sanomalla, että jos Akun anteeksipyynnön arvioisi 
näyttelijäsuorituksena, se olisi täysin epäuskottava, koska Lou-
himies ovelasti ei myöntänyt tekoja, vaan pyysi anteeksi vain 
naisten kokemuksia, ja sitä että hänelle ei ole voinut puhua.

Toisenalaisiakin mielipiteitä on esitetty jopa mustamaalaa-
miskampanjasta Louhimiestä kohtaan, mikä ei ole totta edes 
hänen omasta mielestään. Louhimies on uuden ajan naisia ah-
disteleva heterohäirikkö, joka tietää että julkisuuden kanssa on 
toimittava niiden ehdoilla. 

Siksi hän avasi omat facebook -sivunsa, ja teki ensimmäisenä 
sen mitä kukaan muu vastaavissa liemissä keitetty ja naisten 
ahdistelusta syytetty suomalaismies ei ole tehnyt: hän pyysi 
ritarillisesti häntä tukeneilta julkisilta puheenvuoroilta, että he 
lopettaisivat häntä arvostelleiden naisten haukkumisen.

Aikoinaan myös Veikkauksen johtajan paikalta eroamaan 
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joutuneen Matti Ahteen epäiltiin joutuneen, huolimatta ko-
vasta naissankarin roolistaan, tai ehkä juuri siksi, miesvihaaja-
na tunnetun eduskunnan entisen oikeusasiamiehen, Pirkko K. 
Kosken, julman ja harkitun oikeusmurhan uhriksi. 

Televisiosta on tullut nykyajan Nemesis-kostonjumala, vaik-
ka A -studion toimittaja Kirsi Heikel yritti todistella, ettei tässä 
olla ketään tuomitsemassa kun miehet puolustelivat ja kaunai-
set naiset syyttivät Louhimiestä. Lopulta naisten motiivikin 
paljastui ohjelman lopussa, kun näyttelijä Tiina Pirhonen va-
hingossa lipsautti varsinaisen syynkin: naisnäyttelijöiden palkat 
kaipaavat kohennusta.

Siitä ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole kysymys. Aku Lou-
himies on syyllistynyt kaikkeen siihen, mistä häntä syytetään-
kin. Kyseessä ei siis ole tavanomainen valtamedioiden kehitte-
lemä ”kärpäsestä härkänen”-juttu, vaan eräänlainen karmaiseva 
toisinto siitä mitä tanskalainen elokuvaohjaaja Lars von Trier 
kohteli alentuvasti ja kiusasi Dancer in the Darkin kuvaus-
ten yhteydessä musikaalinsa tähteä, islantilaista megapoptähti 
Björkiä, jonka suuri fani olen aina ollut. 

Pidin aikaisemmin myös von Trieristä, ei vähiten hänen 
upean Riget -televisiosarjansa takia. En ollut varmasti ainoa 
joka kallistui tuolloin Björkin kannalle, ja aloin boikotoida 
”kommunikaatio-ongelmaisen” von Trierin filmejä.

Pitää aina muistaa kun on kyse julkkiksista ja hän jää kiinni 
typeryydestä, että mitä todennäköisemmin hän pelaa kaksilla 
kortilla, kuten Aku Louhimieskin, joka ei katunut tekojaan 
tai pyytänyt anteeksi, vaan kutsui sitä ”kommunikaatio-ongel-
maksi”, kuten professori Johanna Kantola sanoi Ykkösaamussa 
Ylen radio Ykkösessä 21.3.2018, joka on muuten paras aihees-
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ta tehty ohjelma mikä kannattaa Ylen Areenasta kuunnella, jos 
on kiinnostunut analysoimaan itse tapahtumia ja sen taustoja 
sekä niistä vedettyjä johtopäätöksiä. 

Ykkösaamussa asiaa ruotivat Tampereen yliopiston sukupuo-
lentutkimuksen professori Johanna Kantola, teatterikorkea-
koulun näyttelijäntyön professori Elina Knihtilä, jo mainittu 
Tampereen yliopiston teatterityön professori Pauliina Hulkko 
(Ateneumin kuuluisan Mirri-esityksen tekijä), sekä Suomen 
näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko. Keskuste-
lua johdatteli Bonnierin suurella journalistipalkinnolla palkittu 
toimittaja Olli Seuri.

Ilta -Sanomatkin on revitellyt asiasta isoja otsikoita, vaikka 
Hesarin synttärihaastattelussa Appelsinia muka hirvitti ajatus-
kin siitä, että toimittajat kehittelisivät omaa ammattikunnan 
sisäistä kuplaansa ja alkaisivat kiinnittää enemmän huomiota 
siihen, mitä muut toimittajat ajattelevat, eikä aiheisiin, jotka 
koskettelevat tavallisia ihmisiä. 

Appelsinin tokaisu on niin paksua pajunköyttä, että alkaa 
naurattamaan kun lukee vielä hänen tekopyhästi uskovansa 
muka, että journalismi on menossa kohti lukijaläheisempää 
ja vuorovaikutteisempaa suuntaa. Lopuksi Luukka kirjoittaa, 
että uudet tekniikat tekevät mahdolliseksi sen, että mediatalot 
voivat entistä tehokkaammin hyödyntää lukijoidensa asiantun-
temusta ja kokemuksia. 

Olikohan siinä sekä ajatus -että ajatusvirhe (tarkoittiko hän 
oikeasti sitä, että mainostajat voivat hyödyntää facebookin ta-
voin salaista taustatietoa?), vai paniko toimittaja omiaan, sillä 
aiemmin Appelsin on haastattelussa kertonut olevansa mitä 
suurimassa määrin vallankäyttäjä, joka ei kirjoittajana ole vas-
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tuussa siitä, että hänen teksteistään voi tehdä monenlaisia tul-
kintoja. 

Haastattelusta paistaa läpi kustantajan eli SanomaWsoyn 
tyytyväisyys, onhan eri kanavissa Ilta-Sanomien viikkopeitto 
ovelasti IS:n markkinaosaston levikkipuolen juttuun ujutta-
mien tietojen mukaan eri kanavissa huikeat 2,2 miljoonaa, 
mitä se sitten mahtaa tarkoittakaan ja merkitä kun siihen las-
ketaan kaikki klikkaukset yms.

Augustinuksen kehittämänä ja Tertullianuksen opeista ko-
koonharsimalla suoraan tähän päivään sovellettevat ajatukset, 
missä “daimon” kuvaa valtamedioita, leipää ja sirkushuveja 
-tempun takaa unohtuu se karu totuus, että kaikki politiikka 
perustuu enemmistön välinpitämättömyyteen. 

“De Praescriptone”-teoksessaan Tertullianus asettaa rajat 
sanalliselle harhaanjohtamiselle, valheelle, joka muotoutuu 
erityisesti filosofiassa “curiositas” ja “srupulositas”- käsitteiden 
ympärille rikkiviisaana uteliaisuutena ja saivartelevana tunnon-
tarkkuutena, ikään kuin aavistaen kaukaa viisaasti etukäteen 
millaiseksi näpertelyksi totuuden kanssa myöhemmin ajaudu-
taan. 

Tertullianuksen analyysi on tärkeä ja ajankohtainen edel-
leenkin, sillä ensimmäisen vuosituhannen alussa elänyt kir-
konopettaja Tertullianus naulasi suurimman osan kristikunnan 
mielipiteistä julistukseen, ettei mikään ole kristityille vieraam-
paa kuin politiikka. Siksi Aku Louhimiehen sanomiset ja Ulla 
Appelsinin kirjoitukset kiinnostavat. Niissä on jotain saman-
laista pelotonta ja tinkimätöntä oivallusta kuin Albert Camu-
sen ”Sivullinen”-romaanissa päähenkilö joka ilman sankarin 
eleitä on valmis kuolemaan totuuden puolesta.
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”Mutta hän kohotti äkkiä päätään ja katsoi minua silmiin: 
”Miksi”, hän sanoi, ”kieltäydytte ottamasta minua vastaan?” 
Vastasin, etten uskonut Jumalaan. Hän tahtoi tietää, olinko sii-
tä aivan varma, ja minä sanoin, ettei minun tarvinnut tuumia 
kysymystä: se ei nähdäkseni merkinnyt mitään. Hän kallisti 
sitten vartaloaan taaksepäin ja nojasi seinään kämmenet reisil-
lä. Melkein sen näköisenä, kuin ei puhuisikaan minulle, hän 
huomautti, että välistä luulee olevansa varma eikä itse asiassa 
olekaan. En sanonut mitään. Hän katsoi minuun ja tiedusteli: 
”Mitä mieltä olette?” Vastasin, että asia saattoi olla niin. Aina-
kaan en ehkä ollut varma siitä, mikä minua todella kiinnosti, 
mutta olin varma siitä, mikä minua ei kiinnostanut. Ja se, mistä 
hän minulle puhui, ei minua kiinnostanut.”

Nämä vanhat miehet ja heidän idealistiset oppinsa tuntuvat 
ehkä siksi niin hassuilta, ettemme osaa erottaa niitä elävinä 
esimerkkeinä omissa ympäristöissämme. Maailma on näet sekä 
henkisesti että taloudellisesti huomattavasti parempi paikka 
elää kuin väitetään yleisesti. Montesquieun mielestä pyrki-
mällä vaikuttamaan ihmisiä voi harjoittaa yleistä hyvettä, joka 
ulottaa rakkautensa jokaiseen ihmiseen. Appelsin sekä Louhi-
mies edustavat uutta tapaa valtamedioissa käsitellä hankalia 
kysymyksiä ja negatiivista julkisuutta. Molemmat taitavat sen 
hyvin klassisten oppien mukaan ottamalla mukaan myös oman 
persoonansa ja tuntemuksensa uskaltaen näyttää myös omat 
heikkoutensa sekä kipupisteensä.

Vastuullisesta journalismista puhuu sen sijaan Hesarin pää-
toimittaja Antero Mukka silloin kun Hesari panttaa edesvas-
tuuttomasati ahdistelusta syytettyjen nimiä pelätessään ylei-
sön lynkkaavan tutu nimet. Mukka tekee juuri sen mikä sai 
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#MeToo-kampanjan naiset hermostumaan ja naiset yhtenä 
rintamana nousemaan Aku Louhimiestä vastaan. Mukka vä-
hättelee asiaa ja selittelee miksi ei paljasta ahdistelusyytöksisssä 
mainittuja nimiä yleisölle. Mukan vaikeneminen, ylimielisyys 
ja ongelman tahallinen vähättely sai elokuva-alan vääryyttä ko-
keneet naiset nousemaan yhdessä rintamassa ensin Törky-Tör-
höstä, ja nyt Louhimiestä vastaan. 

Perustelut ovat tietenkin täyttä, hämäämiesmielessä suurel-
le yleisölle syötettyä puppua, jotka eivät pitäneet esimerkiksi 
Matti Ahteen tapauksessa, jossa, toisin kuin nyt Mukka väittää, 
periaatteena ei pidetty sitä, että nimien ja muiden tunnistetie-
tojen esittämisessä tuli olla varovainen silloin kun kyse oli vasta 
rikosepäilystä. Mukan tekopyhyys tai tahaton ajattelematto-
muus vaikuttaa vielä härskimmältä kun hän toteaa, että epäil-
tyjen nimien julkaisu saa “heidät helposti näyttämään valmiiksi 
syyllisiltä, ennen tuomiota tai edes asian tulkintaa”. 

Kyseessä on siis juuri se sama miehinen vallan väärinkäyttö 
sekä ongelmien lakaiseminen maton alle kun kyseessä uhreina 
ovat naiset, ja näiden ongelmien vähettely kun kyseessä ovat 
naiset ja heidän kokemansa ahdistelu, mistä #MeToo-kampan-
jan naiset ovat pitäneet tuloksellisesti kovaa ääntä sivuuttaen 
valtamedoiden perinteisesti hyssyttelevän Mukan ja muun 
miehisen porukan suureksi harmiksi. Mukka ei ajattele naisten 
etua tai oikeudenmukaisuuden toteuttamista perusteluisaan 
kun hän kuittaa koko keskustelun tarpeettomaksi sillä, että 
tästä aiheutuisi vain vahinkoa paitsi nimetyille henkilöille it-
selleen myös hänen perheelleen ja lähiympäristölleen. Ällistyt-
tävää on myös se tuomarinote, millä hän perustelee päätöstään.

“Koska kyseessä on usein sana sana vastaan-tilanne.” 
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Mukan sanoman sisältämän piiloviestin mukaan naisen 
sana on lähtökohtaisesti miehen sanaa heikompi, ja uhrilla ei 
ole lähtökohtaisesti mahdollisuutta saada oikeutusta Hesarin 
palstoilla, jos on kirjaimellisesti uskominen Mukan journalis-
mitotuuteen.

Kontanstinnapolin valloituksesta 29.5.1453 alkanut ja Au-
gsburgin uskonrauhan jälkeen 1555 alkanut ja ns. pitkään 
vuosisataan (joko 1781 tai 1789-1914) päättynyt ajan vanhan 
vallan “ancien regime”, ja asenteiden murtumisen jälkeen maa-
ilma alkoi puhua tunteista, mielestä, unista, uskomuksista ja 
Jumalasta (Schelling ja Spinoza) yksinomaan tieteen keinoin, 
unohtaen mystisen vapautuksen, yksittäisen ihmisen pelot ja 
toiveet yliluonnollisten kokemusten ja odottamattomien ta-
pahtumien selittämättömyyden yleiset lait, ja se kenelle kuului 
lopullinen määräysvalta elämän arvoituksellisista mysteereistä 
ja totuudeksi väitetyistä lopullisuuksista, jota kaikki yhtä kuu-
meisesti haluaisivat omistaa kuin ihmiskunnan aamunkoitosta 
ihan kuten Frankfurtin koulukuntaan kuulunut filosofi Her-
bert Marcuse, joka tunnusti modernismin tyhjäksi kuoreksi 
imemän nykyihmisen sieluntuskan teoksessaan Yksiulotteinen 
ihminen.

”Länsimaisessa yhteiskunnassa arvostetaan eniten tekijöitä, 
jotka pikemminkin haittaavat kuin edistävät kehitystä.” 

Augustinuksen “civitas-opin” mukaan maailmanhistoria oli 
todellista ja jokapäiväistä kamppailua valon ja pimeyden yh-
teisöjen välillä, sillä inhoamiensa manikealaisten tavoin myös 
Augustinus näki näiden yhteisöjen elävän sekoittuneena maan 
päällä, kun hän sanoi, että valtakunta, josta oikeamielisyys 
puuttui, oli täysin roistojoukkoon verrattavissa. Siitä tässäkin 
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totuus vastaan valhe - kamppailussa on lopulta kysymys. Val-
tamedioissa valhe pukeutuu totuuden valekaapuun ja yrittää 
vikitellä helpoilla karkeilla viattomia ja typeriä uhreikseen. 
Siksi tutkimme tässä kirjassa valtamedioita kriittisen media-
filosofisesti, sillä Platonista lähtien filosofit ovat erottautuneet 
yleisistä mielipiteistä ja konsensuksesta, koska filosofia kykenee 
rikkomaan yleisen yksimielisyyden.

Toisin päinkin asiat voi olla ja nähdä. Almamediaan kuuluva 
Satakunnan Kansa on päättänyt kiillottaa valtamedian rappion 
alla sanavapauden miekkaansa julkaisemalla huhtikuun toisella 
viikolla henkilöhaastattelun porilaisesta luontaistuotekauppias 
Merja Lindströmistä, vaikka hän vastusti sitä. Kyseessä oli pää-
toimittajan mukaan erittäin poikkeuksellinen journalistinen 
ratkaisu. 

”Kaikki alkoi, kun Lindström suostui haastatteluun tietäen, 
että hänen ajatuksiinsa suhtaudutaan myös kriittisesti. Haas-
tattelu sujui normaalisti. Kun toimittaja sai jutun kirjoitettua 
ja lähetettyä Lindströmille, suhtautuminen muuttui täysin. 
Haastattelua ei olisi saanut julkaista lainkaan. En muista, että 
vastaavaa julkaisukieltoa olisi tullut eteen aiemmin. Miksi pää-
dyimme etenemään vastoin haastateltavan tahtoa? Tärkein syy 
on se, että Merja Lindström on ollut toistuvasti julkisuudessa 
jutun teemasta. Hän on aktiivisesti tuonut esiin rokotekriit-
tisyyttä, puhunut homeopatian puolesta ja arvostellut lääke-
teollisuutta. Yritimme käydä asiasta keskustelua, jota hänkin 
haastattelussa peräänkuuluttaa, koska katsoimme, että juuri 
keskustelu ja ristiriitojen avaaminen olisi lukijoillemme tär-
keää. Vuoropuhelua ei syntynyt.”

Vuoropuhelua ei syntynyt siksi, että Satakunnan Kansan ja 
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Lindströmin intressit menivät ristiin. Satakunnan kansa ei ker-
tonut sitä, että se ja sitä kustava Almamedia Oy ovat tiukasti 
lääketeollisuuden ja koululääketieteen puolestapuhujia siksi, 
että niillä on paljon samoja omistajia. Lehti sai tällä jutulla 
sulkia hattunsa vahvistaakseen omia väitteitään siitä, että he 
toimivat samalla tavalla muissakin jutuissa turvaten tasapuo-
lisen ja oikeudenmukaisen käsittelyn eri aiheista. Tai niin he 
ainakin tarkoittivat ja luulivat ampuessaan tykillä mitättömästi 
vajan nurkassa yksin inisevää hyttystä saavansa puhtaat paperit 
yleisönsä silmissä.

Keskustan oululainen “napinpainallusdemokratian syvim-
män olemuksen rivikansanedustaja” Ulla Parviainen aikoo 
taata uudelleenvalintansa Oulussa ilmestyvän sitoutumatto-
man Kaleva-sanomalehden päätoimittajan, Kyösti Karvosen 
sympatiapisteillä, ja kenties jonkun näkyvän paikan eduskun-
taryhmässä itselleen ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen kun 
kepulaiset heitetään ulos hallituksesta kevätlaitumille köyhiin 
maakuntiinsa paasaamaan perinteistä kaupunkivastaisuuttaan 
ja pelottelemaan niitä heikkolahjaisia, jotka eivät ole vielä us-
kaltaneet muuttaa isoihin kaupunkeihin, kun hän hän jätti 
huhtikuun toisella viikolla kirjallisen kysymyksen otsikolla 
”Sananvapauden turvaamisesta” eduskunnan hallintotoimis-
toon. 

Parviainen oli ”huolissaan” häirinnästä mikä hänen mieles-
tään saattoi pahimmillaan synnyttää itsesensuurin kulttuurin 
ja siten uhata sananvapautta (eikö näillä b-luokan maakun-
nalliset ”rupiset riiminsä jupisevien heppujen ja heputtarien 
reinkarnaatiot” istua kököttävät kun parempaa tekemistä ei 
ole tai MTK:lla ei ole keksipäivän maitojuhlia ja kepulla ke-
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vään kekri-bileitään joka maailman istunnossa painamassa 
nappia ja toistamassa ääni jännityksestä murtuen eduskunnan 
kyselytunnilla omien maakuntamedioidensa valvovien silmien 
alla ”eipäsjuupasliirumlaarumia”, ja samalla pikkupoliitikoille 
tyypilliseen tapaan mitään sanomattomista pikkuasioista kes-
kenään kahakoiden, nostattaakseen niitä kaunaisia myrskyjä 
vesilaseissa, joilla he eduskuntaan perähikiöidensä lantakasojen 
päältä ovat aina, ja tulevat myös tulevaisuudessa aina ponnis-
tamaan kohti eduskunnan liikennevaliokunnan varajäsenyyt-
tä tai pohjoismaisten neuvoston delegaation jäsenyyttä ilman 
hajuakaan onnesta tai mitä kultainen kekistie tarkoitta silloin 
kun latva on laho ja naama lejmänvoista pöhettynyt kuin kii-
nalaisten lompakko.

Aristoteleen mielestä onnea on kolmea lajia; hauskanpito 
ja huvitukset, vapaan ja vastuullisen kansalaisen täydellinen 
elämä ja elämän tutkiminen ja siitä filosofointi. Hän myös ko-
rosti kultaista keskitietä ihmisten elämässä yhteisössä. Ihmisen 
ei tule olla rakkamainen toisiaan kohtaan, mutta ei myöskään 
uhkarohkea omissa yrityksissään. Ihminen ei saa Aristoteleen 
mukaan myöskään olla liian saita tai tuhlaavainen. Ja mikä 
tärkeintä: ihminen on yhteiskunnallinen olento, joka on tar-
koitettu toimimaan ja toteuttamaan itseään yhdessä muiden 
kanssa muodostamissaan yhteiskunnissa. 

Vain ihmettelyllä on merkitystä, sillä elämämme perustuu 
suurelta osin sattumanvaraisuuksiin ja väärinkäsityksiin. Siitä 
hyvänä esimerkkinä on se, kun Sokrates Platonin “III”-kirjas-
sa käy hyvässä hengessä Theitetaoksen kanssa niistä vääristä 
käsityksistä, joita heissä on yhtä paljon kuin muissa ja nimen-
omaan lukujen kohdalla kun Sokrates vastaa Theaitetokselle.
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”Olemme siis päätyneet takaisin siihen mistä aloitimme. 
Tässä tapauksessahan ihminen luulee sellaista minkä tietää, 
joksikin muuksi minkä hän myös tietää. Sanoimme tämän 
olevan mahdotonta, ja juuri siksihän me suljimme pois väärän 
käsityksen mahdollisuuden; muuten olisi väkisinkin tultu sii-
hen, että sama ihminen yhtä aikaa tietää ja on tietämättä asiaa.”

Eikä se aina ole suoraa valehtelua tai tilastoilla sumuttamista 
oma etu mielessä, vaan se on myös tekopyhyyttä, mikä ilmenee 
tekopyhyyden kotimaana pidetyssä Ruotsissa, missä virallisen 
sympatian julkinen osoittaminen, sai huvittavat piirteet huh-
tikuun alussa kärjistyneessä Ruotsin kuninkaallisen akatemian 
keskinäisten riitojen julkisessa revittelyssä, että monet muut-
kin julkisuudesta tunnetut miehet kuin aina partiopojan lailla 
valmis omaa hyvyyttään näyttämään oleva suomenruotsalais-
taustainen Mark Lewengood, niin politiikassa kuin kulttuuri-
alalla, pukeutuivat facebookissa osoittaakseen tukea erotetulle 
sihteerille, Sara Daniukselle tämän käyttämään naiselliseen 
kaularusettiin. Miksi kierrän selvää asiaa kuin kissa kuumaa 
puuroa? Isiah Berlin, yksi 1900-luvun merkittävimmistä aa-
tehistorioitsijoista, kirjoittaa “Siili ja Kettu”(Otava2004)-kir-
jassaan asiasta näin: “Kreikkalainen runoilija Arkhilokhoksen 
katkelmien joukossa on säe, joka kuuluu: “Kettu tietää mon-
ta asiaa, mutta siili tietää yhden suuren asian.” Tukijat ovat 
olleet eri mieltä siitä, miten nämä hämärät sanat oikein pi-
täisi tulkita, ne kun saattavat tarkoittaa yksinkertaisesti vain 
siitä, että kaikessa oveluudestaan huolimatta kettu kärsii siilin 
ainokaisen puolustuskeinon edessä. Mutta jos sanat luetaan 
vertauskuvallisesti, niistä voidaan kirjoittaa merkitys, joka il-
maisee yhden syvimmistä eroista kirjailijoiden ja ajattelijoiden 
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ja kenties yleensäkin ihmisten välillä. Sillä on olemassa valtava 
kuilu joka erottaa toisaalta ne, jotka suhteuttavat kaiken yhteen 
keskeiseen näkemykseen, enemmän tai vähemmän yksinäiseen 
tai selvin sanoin ilmaistavaa järjestelmään, jonka puitteissa he 
oivaltavat, ajattelevat ja tuntevat - yhteen universaaliin jäsen-
tävään periaatteeseen, jonka ehdoilla kaikella mitä he ovat tai 
mitä he sanovat on merkitystä - ja toisaalta ne, jotka tavoitte-
levat monia päämääriä, usein erillisiä ja suorastaan keskenään 
ristiriitaisia, jotka, mikäli ollenkaan liittyvät toisiinsa, niin 
enintään jotenkin tosiasiallisesti, psykologisesta tai fysiologi-
sesta syystä ja mitään moraalista tai esteettistä periaatetta nou-
dattamatta: näiden jälkimmäisten elämä, teot ja ajatukset ovat 
keskipakoisia pikemmin kuin keskihakuisia; heidän ajattelunsa 
on hajanaista ja laveaa, se liikkuu monella tasolla ja innostuu 
monenlaisten kokemusten ja kohteiden olemuksesta sellaisina 
kuin ne ovat itsessään, pyrkimättä tietoisesti tai tiedostamatta 
sovittamaan niitä mihinkään yhteen tuntemattomaan, kai-
kenkattavaan, joissakin tapauksissa ristiriitaiseen ja epätäydel-
liseen, joskus fanaattiseen yhtenäiseen sisäiseen näkemykseen 
tai sulkemaan niitä sellaisesta pois.”

Isaiah Berlinin mukaan ensin mainitun lajin älyllinen tai 
taiteellinen henkilötyyppi kuuluu siileihin, toiseksi mainitun 
kettuihin. Hänen mielestään Dante kuului ensimmäiseen kate-
goriaan, Shakespeare toiseen; Platon, Lucretius, Pascal, Hegel, 
Dostojevski, Nietzsche, Ibsen ja Proust taas olivat eriasteisia 
siilejä. Herodotos, Aristoteles, Montaigne, Erasmus Rotterda-
milainen, Moliere, Gothe, Puskin, Balzac ja Joyce taas kettuja.

Seuraavassa luvussa yritämme ottaa selville mihin ryhmään 
toimittajat ja heidän juttunsa kuuluvat.



117

 
 
 
 
 
 

Toimittajista ja  
jutuista yleensä

”Hyveessä on olennaista kyky oivaltaa, mikä missäkin asiassa on totta ja 
aitoa, mitkä ovat asioiden keskinäiset suhteet, mitkä seuraukset ja edelly-
tykset ja mikä on minkin syynä.”

- Cicero

 Suurin ongelma Suomessa, on kaikkea muuta kuin laatu -tai 
tutkivaa journalismia harrastavasta, tango-ja taantumusrajan 
takana olevan Kepulandian masentava arkitodellisuus, kun ad-
jektiivi raiskaa kielen ja sanojen merkityksen.

Suurimman osan suomalaismedian todelliset ongelmat ovat 
ongelmien peittely, sisäsiittoisuus, kaverijournalismi, propagan-
da, asioista vaikeneminen ja totuudenvastaiset sekä tylsästi teh-
dyt karjatilajournalistiset räpellykset, ja suoranainen valehtelu ja 
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kaunistelu lukijoille vain siksi, että kukaan ei uskalla eikä edes 
osaa ajatella, että journalismin tehtävä on toimia vallan vaih-
tikoirana eikä sylikoirana, koska maakunnissa valtamedioiden 
tehtävänä on ylläpitää valheellista maakunnallista identiteettiä 
ja ikiaikaisen poliittisen eliitin valtaa yli ihmisten totuudesta ja 
muista mielipiteistä välittämättä jutuissa, joista voi hyvin sanoa, 
että niiden ylimakeista ja teennäisistä jutuista paistaa läpi ikäväs-
ti se, etteivät toden sanat ole kauniita eivätkä kauniit sanat totta.

Tällaista elämänarvoja ja ihmisyyttä pilkkaavaa ja vääristävää 
“mukajournalismia” voisi hyvin kutsua siksi samaksi kieroksi 
valheeksi, joka on pukeutunut totuuden vaatteisiin Vladimir 
Vysotskin laulun “Valheesta ja totuudesta” tapaan maksattaak-
seen omat unelmansa ja korskean elämänsä kalliit kustannuk-
set lammasmaisilla ja helposti alistettavilla, pelotelluilla ja aina 
mennen tullen yhtä varmasti nöyryytettävillä alamaissieluilla. 

Kyseessä on tyypillinen “maakunnallinen (kepu)mainos-
journalismin (mm. Kainuun Sanomat, Iisalmen Sanomat, 
Keskisuomalainen, Ilkka, Pohjalainen, Savon Savon Sanomat, 
Etelä-Suomen Sanomat, Länsi-ja Itä-Savo) nimissä kulkeva hä-
peällinen ja epärehellinen rimanalitusjournalismi, joista Lapin 
Kansa (entinen kepumedia) ja Ylen Rovaniemen toimitus on 
ehkä hyvä huonoin esimerkki.

Roland Barthes kuvasi osuvasti tätä sanoessaan, että kun ad-
jektiivi astuu kieleen, se jättää oven selälleen ideologialle, sillä 
stereotypia ja ideologia jakavat aina saman identiteetin. Eräs 
toinen ikävä ongelma, paljon vakavampi, on älymystön puut-
tuminen tango- ja taantumusrajalta lähes tyystin. 

Vain yliopistokaupungeissa on olemassa jonkinlaista älylli-
seksi liikehdinnäksi luokiteltua vastarintaa, mutta se on vailla 
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merkitystä hautautuessaan vain yliopistojen sisälle niin, että 
voi hyvin sanoa virolaiskirjailija Jaan Kaplinskin ennustuksen 
käyneen toteen siitä, että älymystö on menettänyt loupullisesti 
tämän uuden virtaviivaisen ja keskittyneen valtamediavyöry-
tyksen jaloissa sanavaltansa, ja on yhtä toimeton ja hampaaton 
kuin vanha savolaisukko Iisalmen torilla.

Esimerkiksi aikoinaan Ylen Rovaniemen toimitukseen legen-
daarisen Tapio Vestisen (siihen aikaan Ylen Rovaniemen toimi-
tus oli terävä ja vaarallinen vallan vahtikoira, Vestinen kertoi 
minulle ollessamme samaan aikaan Nipsissä (Norges Internasjo-
nale Presse Senter) Oslossa kirjeenvaihtajia suomalaismedioille) 
kesätoimittajaksi ottamasta mielikuvituksettomasta juristinalus-
ta nimeltään Tapio Leisti, jonka Lappi -jutut ovat siistejä, sisäl-
lyksettömiä, mutta harvoin mitään muuta kuin Lapin yhteiseen 
hiileen puhaltavan eliitin naamioituja itsekehumainoskirjeitä 
muualle Suomeen.

Lapin Kansan kepulainen pönäkkäjournalismi vaihtui omis-
tajavaihdoksen (Almamedia) ja tabloidikokoon vaihtumisen 
myötä viihteellisen Aamulehden pohjoiseksi painokseksi jo 
pelkästään siksi, että lehdessä on niin paljon yhteistoimituk-
sen tekemää materiaalia etelän ihmisten tarpeita silmälläpitäen, 
että sitä on enää vaikea pitää Lapin äänitorvena, ja on ihme 
että lappilaiset enää tilaavat koko lehteä varsinkaan Tornion-
jokilaaksossa, missä ilmestyi aikaisemmin Pohjolan Sanomat, 
jonka Almamedia ensin osti ja sitten sulatti Lapin Kansaan, ja 
lopulta tietyn turvallisen totuttelusiirtymäkauden jälkeen yhdis-
ti Lapin Kansaan, suututtaen alueen aiemmin lehteä lukeneet 
asukkaat lopullisesti tarjoamalle heille luettavaksi jo mainittujen 
Alamedian yhteistoimituksen tekemiä mitään sanomattomia 
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yleisjuttuja etelän ihmisistä, lisäksi etupäässä juttuja rovanie-
meläispoliitikoista, talouselämästä ja kulttuurielämästä.

Rovaniemeläistarinoista esimerkkinä on lauantaina 10.2.2018 
Hesarissa otsikolla “Lapinhullut” ollut kirjoitus, missä roudit-
tiin Lapissa kovaa ja tarkoituksellista mediakohua nostattanut 
Rovaniemen kaupunginteatterinjohtajan Kari Väänäsen ven-
koilu taistelussa hegemoniasta teatterinsa rääväsuista kepulais-
hallitusjäsentä vastaan. Juttu kuitenkin haisee pitkälle ovelena 
mediataisteluna, missä monessa itse keittämässään sopassa 
häikäilemättömäksi kehittynyt Kari Väänänen ei ole häviäjä, 
vaan voittaja kävi asiassa miten tahansa. Hän vain kokeilee 
millaista on kohun saama julkisuusarvo hänen omille töilleen, 
imagolleen, ja näkyykö se mahdollisesti teatterinsa tulevissa kat-
sojaluvuissa, sillä Väänänen paljastaa rivien välistä leikkivänsä 
julkisuudella, eikä ole tietenkään menossa mihinkään Hesarin 
haastattelussa, jossa hän ilmoittaa irtisanomisestaan, mutta lu-
paa samalla että voi sittenkin jäädä.

Järkyttävintä on kuitenkin se, miten ongelmia ja rikoksia 
jätettään selvittämättä, jos ne uhkaavat alueen valtatasapainoa 
tai joko poliittisia tai taloudellisia mahtitekijöitä, kuten eräässä 
tango- ja taantumusrajan takana sijaitsevan Kepulandian ke-
pupikkukaupungin kepupikkumediassa karjatilajournalistisin 
voimin ja perustein muutama vuosi sitten kävi.

Yhtyneet Kepumediat tekevät juuri sen totuuden mädät-
tämisen ja antavat tilan valheellisuudelle, mistä Julia Kristeva 
kirjoitti, että Lutherin protestanttisuus käänsi yksilön toteutu-
misesta huolta kantavaksi pragmaattiseksi mystiikaksi sen, mikä 
sai aikaan Ranskassa yhteiskunnallisten haasteiden yleisen tie-
dostamisen ja Englannissa poliittista täysvaltaisuutta janoavan 
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demokraattisen yleisen mielipiteen. 
Meiltä sensijaan katoavat hyvät ajatukset ja ideat aina siihen, 

että ne organisoidaan, ja koska organisaatioissa aina juonitel-
laan, ja ovelimmat ja häikäilemättömimmät narsistipsykopaatit 
pääsevät siellä vallalle, hyvä ei voi toteuttaa organisoiden organi-
saatiossa, missä lopulta valta pakoltakin keskittyy sitä harvem-
mille, mitä isompi organisaatio on. 

“Curiositas” ja “srupulositas”-käsitteiden ympärille rikkivii-
saana uteliaisuutena ja saivartelevana tunnontarkkuutena voi 
pitää myös Trumpin tapaa huijata, härnätä ja hämätä valtame-
dioita ”valeuutispalkinnoillaan”, joiden saajia olivat mm. ar-
vostetut CNN, The New York Times, The Washington Post, 
ABC News, Time magazine ja Newsweek. Trump on hieman 
karrikoiden sanottuna tavallaan samaa mieltä tällä tempullaan 
tieämättään kuin Cicero, joka oli sitä mieltä, ettei meillä voinut 
olla mistään varmaa tietoa. 

Hesarin Berliinin -kirjeenvaihtaja Anna-Liisa Kauhanen kir-
joitti Saksan jännittävien ja yli neljän kuukauden mittaiseksi 
venyneiden hallitusneuvottelujen jälkeen siitä miten koira pääsi 
Saksan demareiden jäseneksi. Koira oli liitetty kokeeksi SPD:n 
jäseneksi samaan aikaan kun Merkelin hallituskumppanien, 
jotka olivat ryhmittyneet äänestämään, puolueeseen liittyi to-
dennäköisesti Merkeliä vastustavia ”valedemareita” sen verran 
poikkeuksellisen paljon, että se herätti ”epäilevien tuomaiden” 
äänen kysymään, mistä ilmiössä oli oikein kysymys ja millä mo-
tiiveilla sekä keitä puolueeseen oikein liittyi.

Kauhanen kirjoitti tilanteen olleen Saksan demareille paitsi 
nolo, myös vakava koska se paljasti, että jäsenäänestyksiä pystyi 
manipuloimaan kuten myös todennäköisesti muitakin vaale-
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ja. Koiratemppu oli tarkoitettu (toimittaja Gunter Walldarfin 
esimerkin innoittamana kun hän naamioitui siirtotyöläiseksi) 
kuvaamaan nykydemokratian alennustilaa paljastuksellaan.

Bild paljasti myös, että demareiden nuorisojärjestö oli saanut 
hallitusyhteistyötä konservatiivien kanssa vastustavaan some-
kampanjaansa yhteistyötarjouksen Venäjän trollitehtaalta. Kau-
hasen juttu oli otsikoitu, ”Oma koira puri toimittajia Saksassa”. 

Lopussa hän kertoo koko jutun opettavan jujun siitä miten 
pikkunäppärät ”curiositas” ja “srupulositas”-jutut kääntyvät 
aina lopulta itseään vastaan niin, että ne saavat Bildin tapaan 
näpäytyksen sormilleen, sillä niin kävi kun satiirilehti Titanic oli 
paljastanut, että se oli huijannut lehteä väärennetyillä väitteillä 
demarinuorisojärjestön ja Venäjän trollitehtaan yhteistyötar-
jouksella. Kauhanen kirjoitti, että Bildin tekemä virhe oli hyvin 
vakava, koska se julkaisi kaiken, mikä sopi sen itse pönkittä-
mään tarinaan epäluotettavasta jäsenäänestyksestä.

Aristoteles sanoo ”Nikomakhoksen etiikka”-kirjassaan, mi-
ten hyvällä ei ole mitään yleismaallista muotoa, onpa asia tai 
tilanne mikä tahansa: terve moraalinen arvostelu kunnioitti aina 
erikoistapausten yksityiskohtaisia olosuhteita. Aristoteles antoi 
opinkappaleiden dogmaattisuuden ohittaa käytäntöä yhtä vä-
hän kuin filosofisen dogmaattisuuden ohittaa oman kokemuk-
sen todistusvoima.

Mitähän Aristoteles olisi sanonut ranskalaisista, itsekkäistä 
entisistä elokuvatähdistä Catherine Deneuve ja Birgitte Bardot, 
jotka arvostelivat rajusti vuoden alussa #MeToo-kampanjaa 
kumpikin omalle tyylilleen uskollisesti. Bardotin mukaan suu-
rin osa tapauksista on ”tekopyhiä, naurettavia ja epäkiinnos-
tavia”, mutta Paris Match lehden haastattelun mukaan, josta 
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Hesari kirjoitti 19.1.2018 otsikolla ”Birgitte Bardot haukkuu 
#MeToo-liikkeen”, hän kuitenkin tarkentaa, että viittaa erityi-
sesti näyttelijöiden esiin tuomiin tapauksiin, ei naisiin yleensä, 
eikä siksi joutunut yleisön tulilinjalle kuten kollegansa Deneuve. 

Birgitte Bardotin, joka on nykyisin tunnettu äärioikeistolai-
sista mielipiteistään sekä islaminvastaisista ja maahaanmuut-
tokriittisistä kannanotoistaan, ja on saanut Hesarin jutun 
mukaan peräti viidet sakot rotuvihan lietsomisesta, haastattelu 
liittyi julkisuudenhakuisesti hänen tuoreiden muistelmiensa 
markkinointikampanjaan. 

Catherine Deneuve sai sen sijaan sanoistaan niin ankaraa 
julkista tukkapöllyä, että joutui pyytämään anteeksi seksuaali-
sen ahdistelun uhreilta säilyttääkseen edes jotenkuten kasvonsa 
maassa, joka on sentään ”vapauden, tasa-arvon ja veljeyden” 
kotimaa Voltairen ja Rousseaun sekä vuoden 1789 vallanku-
mouksen hengessä (pitää myös muistaa naisten tärkeä rooli ensi 
kertaa vallankumouksissa, sillä naiset johtivat protestimarssia 
Versaillesin palatsiin, jonka jälkeen kuningas perheineen van-
gittiin ja myöhemmin teloitettiin giljotiinilla).

Sokraattisissa dialogeissa ymmärrettiin, että oikeudenmukai-
suuden tuottaminen oli sitä, että sielun eri osien kohdalla suh-
de hallitsevien ja hallittavien välillä saatiin luonnonmukaiseksi, 
väärämielisyyden tuottaminen taas sitä, että se tehtiin luon-
nonvastaiseksi; kaikkein pahimpia yhteisen onnen tiellä olivat 
nämä demokraattisista henkilöistä tyrannimaisiksi muuttuneet, 
joiden pakkomielteellä oli saada menestystä, valtaa ja kunniaa. 
Nämä ”omahyväiset nykytartuffet”, ja sulavat ja täydelliset kaik-
kia alituisesti pettävät teeskentelevät ja huijaavat, sekä valtame-
dioiden koulimat narsistipsykopaatit.
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Human Rights Watchin johtajan, Kennet Ruthin, Hesarin 
Vieraskynä -palstalla 20.1.2108 otsikolla ”Vihan lietsominen 
herättää vastareaktioita” kirjoittaa siitä miten vielä vuosi sitten 
kun Trumpista tuli Valkoisen talon isäntä, autoritaaristen po-
pulistien maailmanlaajuinen hyöky näytti vääjäämättömältä.

”Poliitikot, jotka väittivät puhuvansa kansan nimissä, hankki-
vat kannatusta tuomitsemalla vähemmistöjä, nousivat ihmisoi-
keusperiaatteita vastaan ja valoivat epäluottamusta demokraat-
tisia instituutioita vastaan. Monissa maissa ilmennyt vastarinta 
on sittemmin muuttanut tällaisten populistien tulevaisuuden 
epävarmemmaksi. Siellä, missä vastarinta on vahvaa, populistien 
eteneminen on ollut vähäistä. Ranskassa nähtiin selkeä käänne.”

Juuri siksi tunnettujen entisten naiselokuvatähtien lausunnot 
#MeToo -kampanjan häpäisemiseksi, voi nähdä sekä rintama-
karkuruutena että petturuutena ihmisoikeuksia kohtaan samaan 
tapaan kuin yhteistoiminta natsien kanssa nähtiin Ranskassa ja 
nähdään yhä, sekä vastenmielisenä että tuomittavana, ja louk-
kaavana tekona ihmisyyttä vastaan. Bardotille ja Deneuvelle 
kävi samoin kuin Kenneth Roth kirjoittaa käyneen niille polii-
tikoille, jotka lähtivät kilpaan populistein kanssa jäljittelemällä 
näiden esittämiä kantoja; loppujen lopuksi he vain vahvistivat 
populistien esittämiä kantoja.

”Populistit siis menestyvät, jos valtavirtaan kuuluvat poliiti-
kot toistelevat vihaa ja syrjintää hehkuttavia viestejä. Periaattei-
siin nojaava vastustus on osoittautunut tehokkaammaksi kuin 
laskelmallinen jäljittely.”

Rothin viesti on selkeä vaikka skeptistä suvaitsevaisuutta pi-
detään nykyajan ei- toivottuna häiriötekijänä: ihmisoikeuksia 
voidaan suojella populistien ja itsevaltiaiden hyökkäyksiltä, 
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mutta siihen tarvitaan demokraattista valtiota (Suomi on valti-
oiden demokraattisuutta mittaavan Freedom Hausen mukaan 
yksi kaikkein demokraattisimmista maista pisteillä 100/100), ja 
sanavapautta sekä vapaita valtamedioita. 

Silloin Rothin mukaan on nojattava periaatteisiin ja lakattava 
antamasta periksi: on sitouduttava asiaan, eikä epätoivolle saa 
antaa valtaa. Rationaalisten argumenttien pätevyys ei näet riipu 
siitä, kuka ne esittää kenelle, tai missä yhteydessä.

Kyse on myös hyveellisyydestä, jota ei voi saavuttaa ilman 
että ponnistelee oikean ja vapaan tiedon saamiseksi ja sen puo-
lesta niin koti -kuin ulkomaillakin esimerkiksi Amnesty Inter-
nationalin riveissä. Jo Aristoteles sanoi että retoriikka ja etiikka 
liittyivät toisiinsa. Cicero muistutti vielä viisaasti, että vaikka 
asia oli monimutkainen, jotkut asiat olivat loogisesti pääteltynä 
todennäköisiä ja jotkut taas eivät. 

Ciceron aika ei itse asiassa eroa kovinkaan paljon omasta ajas-
tamme. Cicero opetti ja kirjoitti puheesta, jota esitettiin taita-
vasti vaikuttamismielessä kokouksissa ja kansalle. Se oli aikansa 
ykkösvaltamedia - meidän aikamme ykkösvaltamedia on ollut 
televisio. 

Meidän tulisi ottaa oppia kreikkalaisen taiteen kultakaudesta 
(n.350 ekr-300 jkr.), jolloin taiteen ja filosofian keinoin maail-
maa ei vain nähty toisin, vaan se myös kuvattiin niin. Esimer-
kiksi sen ajan valtamediat eli komediat sijoitettiin nurinkuriseen 
todellisuuteen, joka salli yksilöille sekä rohkean pohdiskelun 
että myös terveen itsensä epäilyn. 

Marcus Aureliuksen mukaan elämässä oli etsittävä mielen ta-
sapainoa, siksi juuri sanavapauden tulisi olla mahdollisimman 
rajoittamaton. Tämä kysymys on ollut kuin veteen piirretty viiva 
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siitä lähtien kun John Stuart Mill kirjoitti vapaudesta, kirjassaan 
”On Liberty -Vapaudesta”. Millin mukaan valtio ja yhteiskunta 
olivat oikeutettuja rajoittamaan yksilön toimintaa vain siinä ta-
pauksessa, että hänen toiminnastaan on haittaa toisille ihmisille.

Kun Yle ottaa asian hoitaakseen edellä esitetyn Louhimie-
hen tapauksen tavoin koko päivän uutis- ja ohjelmistosivuil-
laan, asia sai sen luokan mittasuhteet, ettei hänelle jäänyt muuta 
vaihtoehtoa kuin toistaa itku kurkussa jatkuvasti ”olleensa pa-
hoillaan, pyytävänsä anteeksi ja olevansa samaa mieltä kysyjän 
kanssa”-juuri niin kuin hänelle oli ennen lähetystä joku krii-
siviestinnän asiantuntija iskenyt tiukasti takaraivoon pelatak-
seen aikaa ja saadakseen säälipisteitä, vaikka Louhimies mitä 
todennäköisemmin oli syvällä sisimmissään vihainen ja täysin 
toista mieltä. 

Monopolien ja auktoriteettien toiminta on poikkeuksetta to-
tuutta vääristelevää ja haitallista yksityiselle mielipiteelle. Mutta 
oliko tämä valheellista ja pakottiko tällainen yleisen syyttäjän 
penkille joutuminen valheellisuuteen? Entä miten ”objektiivi-
nen todellisuus” välittyi altavastaaja-asetelman takia tahallisesti 
vääristyen ja värittyen?

Louhimiehen tapauksen käsittely A -studiossa vaikutti tarkoin 
harkitulta ja vanhakantaisen ”hemanusmaiselta”. Edesmennyt 
Tampereen yliopiston tiedotusopin professori, Pertti Hemanus 
tuli tunnetuksi siitä, ettei pitänyt angloamerikkalaisesta sana-
vapaudesta, joka oli mediayhtiöiden omistajien sananvapautta, 
vaan opetti oppilailleen päinvastoin journalistisen vapauden 
liittyvän toimitusten sisällä käytävään yhteiskunnalliseen ja 
ideologiseen kamppailuun omien tavoitteiden puolesta yhteis-
kunnallisia syrjintä- ja sortokoneistoja vastaan.
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Hemanus hylkäsi liberalistien käsityksen vapaudesta, sillä hä-
nen mielestään vapaus oli vain ”positiivista vapautta”. Juuri tätä 
samaa vaikuttaa olevan Ylen uusi ”laatujournalismi.” Hemanus 
tähdensi oppilailleen ”positiivisen vapauden olevan vapautta 
journalistiseen työhön tiettyjen päämäärien hyväksi tietyin kei-
noin”. 

Valtamedioistakin on tullut lehtien tapaan ylhäältä ohjattu-
ja koneistoja. Ehkä siksi hyvin suunniteltuna ja iskukykyiseltä 
lööppien tapaan toteutettu Ylen uusi ”laatujournalismi” on jo-
tain muutakin kuin mitä väittää olevansa, ehkä enemmänkin 
iltapäivälehdistä totuttua IS:n päätoimittaja Ulla Appelsinin ko-
hua herättäviä raflaavia ja tarkoitushakuisia kiistakirjoituksia, 
ja isoja otsikoita muissa medioissa niin, että Timo Airaksisen 
sanat nykymedioista ifantiilisen pornon levittäjänä käyvät har-
millisesti toteen.

A-studiossa 19.3.2017 nähty ”hyvän ja pahan välinen taiste-
lu” liittyy tahdon vapauden ongelmaan (Ylen uutisointia etu-
käteen jutusta katsoessa tuli selväksi, että juttu oli valmis jo 
ennen sen tekemistä ja Louhimiehelle oli varattu vain syytetty-
nä oleminen), sillä kollektivistisen käsityksen mukaan ihmisen 
kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ympäristö vaikuttaa tai jopa 
määrää sen. 

Ongelmalliseksi tapauksen Louhimies tekee sen nopeus, ja 
että kaikki tapahtuu valtavalla mediakohulla yhdessä päivässä 
ilman että Louhimies saa koottua ajatuksiaan tai tukijoitaan 
normaaliin tapaan. 

Yle haastatteli julkisuteen antamiensa tietojen mukaan tapa-
ukseen liittyen kaikkiaan kahdeksaa naisnäyttelijää. A-studiossa 
yksi syytetyistä, Matleena Kuusniemi syytti Louhimiestä, joka 
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yritti vähätellä ikävän asian ongelman ”kommunikaatio-on-
gelmana” vakuuttavasti kostein silmin ja siinä koko juttu oli. 
Laatujournalismiin kuuluvat kuitenkin täysin toisenaliset toi-
mintatavat ja aikataulut kuin toimittajan henkilökohtaiset halut 
esittää hyvistä ja olla oikeassa. Itse asiassa se on vaarallista vallan 
ja vapauden väärinkäyttö hemanuslaisen positiivisen vapauden 
käsitettä hyväksi käyttäen.

Ennen vanhaan uutiset olivat journalismin keskeisintä sisäl-
töä eikä tiedon totuudenmukaisuus ollut ainoa kriteeri, vaan sen 
oli oltava myös olennaista, monipuolista ja yhteiskunnallisesti 
merkittävää. 

Oliko Louhimiehen tapaus tätä? Tokkopa. Kyseessä oli enem-
mänkin uudenlainen kuin mikään laatujournalismi, jonka teh-
tävänä on saada mahdollisimman suuria yleisöjä tuottamalla 
sisältöjä, jotka vetoavat niin järkeen kun tunteisiin. Ja siitä 
huolimatta että asia on hyvä ja tärkeä, toimittajien pitää aina 
pyrkiä puolueettomuuteen, tasapuolisuuteen ja asioita esittäes-
sään, tiettyyn rauhallisesta tyyneydestä kertovaan tolkkuun ja 
malttiin. 

Tunteisiin vetoavuudesta onkin tullut valtamedioiden uusi 
mantra. Silti todella pahoja ja hyviä on Sokrateksen sanoin lop-
pujen lopuksi varsin vähän. Humen, joka ymmärsi empatian 
päälle, sanoi, että emme pidä siitä, että vastavuoroisuus ei ole 
tasapainossa, että oma panoksemme siinä on suurempi kuin 
saamamme hyöty. Hänen mielestä emme itse asiassa olleet niin 
tarkkoja omasta toiminnastamme muiden suhteen kuin muiden 
toiminnasta suhteessa meihin.

Taustalla vaikuttaa ihmisten hyvin käytökseen, omaksuttui-
hin tapoihin ja kulttuurin piilottama tekopyhyys ja valheelli-
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suus, arendtmaisesti sanottuna yksinkertaisesti ”arkipäivän pa-
huus”. Me mietimme koko ajan, onko mahdollista, mielekästä 
ja toivottavaa edistää hyvinä pidettyjä asioita keinoilla, jotka 
tiedetään pahoiksi? 

Filosofi Dewey pohti tätä kysyessään, mikä oli päämääriä 
koskevien arvostelmien ja niiden saavuttamisen keinoja koske-
van tiedon luonne. Deweylle päämäärä käsitti sekä näköpiirissä 
olevaa päämäärä että jonkun asian seurauksia. Todellinen kysy-
mys ei ollut vaikutin vaan se millaisia seurauksia valitut tavat 
toteuttaa ajatuksia tuottivat. Ojasen mukaan panettelija pelaa 
omilla säännöillään, joita hän voi muuttaa tarpeen tullen. Juuri 
sen vuoksi hän on niin vaikea vastustaja Ojasen mielestä, var-
sinkin kun hän voi hetkellisesti osoittaa kyllä katumusta, mutta 
iskeekin hetken kuluttua entistä lujemmin.

”Mikä neuvoksi? Pyrkimys olla välittämättä ei yleensä auta, 
vaan houkuttelee pahantekijää jatkamaan. Lakien tulee antaa 
aidosti suojaa Teflon-moraalin omaksuneita vastaan. Ongelma-
na on tavallisten, moraalia kunnioittavan ihmisen avuttomuus 
hänen kohdatessaan tällaisia henkilöitä. Kun kuulee itsestään 
aivan absurdeja väitteitä, ne lamaannuttavat ja masentavat.”

Kysymys vapaudesta itseensä ja ajatteluunsa ei ole vähäinen 
millään tavalla ilmaistuna tai miittarilla mitattuna. Tämä ei ol-
lut Montesquieun mielestä mahdollista kehittymättömissä yh-
teisöissä, sillä ne kävivät jatkuvaa kamppailua olemassaolostaan. 
Monipuolisen kommunikaation yhteisössä elänyt ja rikkaan elä-
mänkokemuksen omaava hengen ihminen osaa ilmaista tunte-
muksensa ilmeikkäästi ja monipuolisesti; ihmiset rikastuttivat 
ja köyhdyttivät itseään toisten samankaltaistensa kanssa, koska 
he kehittyivät vain sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
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Ajatus järjestä  
hyvän elämän  
edellytyksenä 

 
”Julmin peto sentään säälii vähän. Muta minä en; en siis ole peto.”

-William Shakespeare, Kuningas Rikhard III
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Se miksi se mitä sanomme itsestämme ja toisistamme ja mitä 
kuulemme muiden sanovan, puhuvan ja kirjoittavan, on tär-
keää oman minämme ja käyttäytymisemme kannalta on tärkeä 
siksi, että olemme kuin kone, joka saa ohjeita, joita orjallisesti 
sitten elämässämme toteutamme. 

Miettikää vaikka käytännössä millaista on yhtyneiden kepu-
medioiden tarjoama vaihtoehdoton tylsyys arkielämässä (Pekka 
Ervasti kirjoittaa SK 23.3 Nuorisosäätiön hillopurkilta kiinni 
jääneestä Aki Haarosta, ”jonka meriitit ovat sitä luokkaa, että 
hänen kohdallaan pitää jo puhua tapakepulaisuudesta). 

Se on varautunutta, alemmuudentuntoista ja negatiivisten 
asioiden kautta elämää tarkastelevaa elämän väärinymmärrystä, 
josta ilon filosofi Spinoza olisi sanonut, että silloin ihminen on 
joko ymmärtänyt elämän väärin tai se on hänelle kerrottu niin 
epärehellisesti harhauttamismielin. 

Tässä tapauksessa se on valtamedioiden avulla kerrottu niin. 
Siksi #MeToo -kampanja on yhtä tärkeä kuin muuta vuosi 
sitten seksuaalivähemmistöjen rohkealla kansalaisaloitteella 
samaa sukupuolta olevien avioliiton puolesta tehty Tahdon 
-kampanja, koska avoin ja kuunteleva läsnäolo luo ymmärrys-
tä, luottamusta ja rohkaisee heikomman ja hiljaisemmankin 
esittämään rohkeasti omia erilaisia mielipiteitään ja elämään 
täysillä sitä ilon elämää omine ahaaelämyksineen ja oivalluksi-
neen, mitä Spinoza tarkoitti oikealla elämänoivalluksella, että 
tajuaa omat voimansa, vapautensa ja mahdollisuuksiensa ole-
van rajattomat toteuttamaan omaa minäänsä. Julkisella kan-
nustamisella ihmisiä hyvyyteen ja käyttäytymään kohteliaasti 
ja hyvin on valtava merkitys arkielämässämme ja siinä miten 
näemme itsemme ja toisemme ja miten toimimme joko hyvän 
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puolesta tai pahaa toteuttaen. 
Vapaat keskustelut ja empaattiset ohjelmat kehittävät meitä 

aidosti paremmiksi ihmisiksi. Siksi ei ole samantekevää mitä 
joudumme valtamedioista seuraamaan. 

Mutta itse käsitteenä sananvapaus on aika kinkkinen juttu; 
sitä nimittäin joko on tai ei ole, mutta sitä millä tavalla sitä 
joko on tai ei ole, onkin vaikeampi tutkia esimerkiksi siinä, 
miksi sallimme vastenmielisen väkivallan ja siihen yllyttävän 
jääkiekon sekä eri olutmerkkien kilpailun nimissä härskin pe-
dofiiliseksin tuputtamisen mainosten nimissä arkemme rumis-
tukseksi muka sanavapauden nimissä? 

Valtamediat eivät ole vain kuivien faktojen esittämistä vaan 
ihan yhtä hyvin huvia, viihdettä ja niin dokumentteja kuin 
elokuviakin. Uutisista tarkastetaan oma kello siitä, missä yh-
teiskunnassa liikutaan, ja lehdistä luetaan se mikä kiinnostaa. 
Dokumenttien tehtäväksi jää tarjota kurkistusluukku siihen 
maailmaan, mikä meiltä jää huomaamatta kiireessä tai ne jää-
vät isojen otsikoiden pimentoon. 

Kyseessä ovat eleet, ilmeet, sävyt ja juttujen värit, kuten Ylen 
Teemalta tullut dokumentti Kirjaston naiset. Georgilaisen Ana 
Tsimintian mustan huumorin sävyttämässä dokumentissa seu-
rataan pienen Zugdidin kunnan tyhjää kirjastoa ja sen keske-
nään kinastelevaa henkilökuntaa. 

Tähän eivät edes hyvät jutut pääse. Naisten tylsistyneet ja 
ilkeät ilmeet kertovat kaiken oleellisen dokumentissa, joka olisi 
muuten kuivaa ja tylsäntappavaa katseltavaa. 

Hesarissa voi olla joskus yllättäviäkin uutisia, jotka palaut-
tavat ison lehden sen omille alkulähteille siihen aikaan kun 
lehdistö oli vielä kaiken tiedonvälittämisen keskus, mitä kaik-
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ki lukivat yhtä kiihkeästi tietoa ja huvitusta saaden sekä siinä 
sivussa seuraa tai omia kadonneita tavaroitaan etsien, kuten 
lauantaina numerossa 11.11.2017 Laura Halmisen jutussa ot-
sikolla ”Asiakkaalta katosi 50 000 euron timanttisormus Hul-
luilla päivillä”. 

On vaikea sanoa, miksi tällainen uutinen on päässyt lehteen. 
Onko kyseessä ovelasti suunniteltu vakuutuspetos? Onko toi-
mittaja joko hyvä tuttu tai lähisukulainen kadonneen timant-
tisormuksen omistajan kanssa? 

Entä Kenellä on varaa 50 000 euron timanttisormukseen, ja 
miksi hän tulee hukkaamaan sen keskelle Stockmannin tunne-
tusti ruuhkaisinta myyntisesonkia? Juttu ei sitä ihmettele vaan 
ilmoittaa lukijoille faktan sormuksen katoamisesta, ja pyytää 
jotain asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä poliisiin puhelinvas-
taajaan. Omituinen juttu, jonka jälkeen tekee mieli kysyä.

”Uskotko, että on olemassa järkevyyttä ja ilman sitä ei voi 
edes ymmärtää, mitä hyve on? Salliiko järkevyys sinun tehdä 
jotain hyödytöntä ja nähdä turhaa vaivaa? Tai antaako maltilli-
suus sinun tehdä jotain hillitöntä? Voiko oikeudenmukaisuut-
ta kunnioittaa sellainen ihminen, joka ankaran tuskan vuoksi 
rikkoo luottamuksen, pettää ystävänsä ja unohtaa lukuisat vel-
vollisuutensa?”

Ei, koska tätä antiikin ehkä erästä kuuluisampaa ja oraak-
kelimaisempaa ajatusta ”Keskusteluja Tusculumissa”-kirjassa 
esitellyt Cicero käsitteli elävissä filosofisissa vuoropuheluissaan 
tunteiden, hyveen sekä onnellisuuden välistä suhdetta tarkasti 
ja oivaltavasti stoalaisen puhtauden ja ajatuskirkkauden hen-
gessä. 

Cicero oli kokenut valtiomies, joka pohti kirjoituksissaan 
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julkisesti ajatustensa käytännöllisiä seurauksia ja sovelluksia, 
niin että hänen pitäisi olla jokaisen oikeamielisen ja hyvään 
pyrkivän poliitikon ja toimittajan esikuva. 

Jo Aristoteles oli käsitellyt ”Retoriikan” toisessa kirjassa tun-
teita, joiden hän uskoi syntyneen järjen harkintana itsenäisiksi 
reaktioiksi ulkoisen maailman tapahtumiin. 

Nietzsche torjui aristoteliisen ajatuksen järjestä hyvän elä-
män edellytyksenä (hän tuomitsi myös sanan paha, koska se 
demonisoi hänen mielestään vihollisen ja johti vihaan. Viha ja 
kostonhimo oli Nietzschelle heikkouden merkkejä). 

Cicerolle taas ihmisen sielu oli sokraattisen perinteen mu-
kaisesti yhtenäinen järjen hallitsema kokonaisuus, jossa tunteet 
olivat järjen arvostelmia, mutta sellaisina virheellisiä. Mielen-
kiintoiseksi Ciceron tekee juuri ne tunteet, joita hän koki po-
liitikkona. 

Päällimmäinen niistä oli tuska. Se olkoon myös analyysiavai-
memme valtamedioiden näkymättömiä lankoja käsissä pitäviin 
tuntemattomiin mielensyövereihin ja sen suggestiivisen ytimen 
paljastamiseksi, koska sekä toimittajat että poliitikot, ihan ku-
ten muuallakin, arvioivat asioita vain omasta näkökulmastaan 
joko hyviksi tai pahoiksi, vaikka tosiasiassa pystymme käsit-
tämän vain järjenmukaisen kokonaisuuden ja sopeutumaan 
siihen tai olemaan sopeutumatta siihen. 

Cicerolle juuri tämän asian tajuaminen oli hyve sekä on-
nellisen elämän ehto ja sisältö. Siksi heitä onnettomia voidaan 
pitää oikeustermein sanottua osittain syyntakeettomina omiin 
valheisiinsa, sillä Augustinusta mukaillen, moni heistä ei tiedä 
valehdellessaan puhuvansa totta tai puhuessaan totta valehte-
levansa.
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Viha oli Nietzschen mielestä ilmaisu omasta voimattomuu-
desta ja kyvyttömyyden pelosta, joka ottaa ihmisen kokonaan 
valtaansa. Hän tuomitsi myös sanan paha, koska se demonisoi 
hänen mielestään vihollisen ja johti vihaan.

Hannah Arendtin mukaan pahalta, miltä puuttui oma-aloit-
teisuus ja kaikkinainen suuruus, voisi hyvin kutsua banaaliksi 
sen ristiriitaisen luonteen vuoksi. Paha tahto edellytti harkin-
takykyä ja tekojen seurausten tiedostamisesta. 

Juuri tästä hankauksesta syntyvät nykymaailman kärsimys-
näytelmän kiirastuli järkyttävine nöyryytettyine ja polvilleen 
alamaisennöyrästi pakotettuine ihmiskohtaloineen. Senecan 
”Suuttumuksesta”-kirjassa kuvataan hyvin miksi. Koska heitä 
on loukattu ja he haluavat kostaa. 

Augustinuksen mukaan henkilön voidaan katsoa valehtele-
van tai olevan valehtelematta ainoastaan hänen aikomustensa 
perusteella. Siten henkilö, joka sanoo väärän totena, luullen 
sitä todeksi, ei valehtele, vaan hän on erehtynyt tai ajattelema-
ton. Kääntäen joku voi valehdella puhuessaan totta, kun hän 
luulee totta vääräksi ja kertoo sen tarkoituksenaan valehdella. 

Michel de Montaignen mukaan valehtelemisesta seuraa kak-
si suurta ongelmaa. Ensinnäkin ongelman aiheuttaa muisti. 
Kun sanomme yhdellä sitä ja toiselle tätä, emme aina muista 
ihan tarkkaan mitä olemme muille sanoneet. Toinen on se, että 
valheella on tapana kasvaa ja muuttua suureksi. 

Valhe liittyy aina haluun saada toinen ihminen uskomaan 
sellaisia asioita, jotka eivät pidä paikkansa, mutta jotka ovat 
edullisia asian esittäjälle tai johdattavat hänet haluamaansa 
suuntaan tai saa asiat näyttämään sellaisilta kuin esittäjä haluaa 
ne kuulijan näkevän. 
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Immanuel Kantin mukaan meillä voi olla halu valehdella, 
mutta emme halua että kaikki valehtelisivat, muuten kukaan 
ei uskoisi toisten puheisiin. Onnistunut valhe on aina petos. Se 
edellyttää sellaisen esittäjän, johon luotetaan ja joka vaikuttaa 
rehelliseltä.

Valtamediat ovat tyynen ja nöyrän itsevarmasti onnistuneet 
ampumaan itseään nilkkaan kun suuri yleisö on sosiaalisen 
median mahdin makuun päästessään tajunnut totuudenjälkei-
sen ajan olevan mahdollisuus, ei uhka kuten mediat väittävät, 
ja avain puhdistaa vallan kulisseissa piilotellut pönäkkä valhe 
tekopyhyydestä ja omanvoitontavoittelusta. Myös tiedepiireis-
sä on alettu keskustella totuudenjälkeisen ajan vaikutuksista. 

Suomessa Skepsis r.y. on muistuttanut koko ajan populaari-
tieteen nimissä tehtävästä huuhaasta ja huijauksista. Ylen radio 
1:ssa ohjelmassa ”Radio Variaatio” Desiree Räsäsen käsikirjoit-
tamassa ja ohjaamassa lähetyksessä 25.2. pohdittiin, millainen 
on tieteen ja politiikan suhteessa viime aikoina tapahtunut 
suuri muutos, joka tuli viimeistään selväksi presidentti Trum-
pin vaalikampanjan aikana? Ohjelmassa olivat keskustelemassa 
Esa Väliverronen, joka kirjoitti Julkisuus ja demokratia -kirjaan 
artikkelin otsikolla ”Median kuviteltu valta) ja Matti Klinge 
sekä Tuula Huhtala.

”Perinteinen media vajosi ja some nousi. Tosiasiat menetti-
vät merkityksensä, ohi menivät mielipiteet ja tunne. Valeuu-
tiset, manipulointi ja poliittinen lobbaus ovat tätä päivää. On 
puhuttu totuuden jälkeisestä politiikasta, jossa epätotuudet, 
huhut ja salaliittoteoriat ovat ohittaneet asiantuntijat ja tutki-
muksen. Mutta tieteen merkitys on nykyään entistä suurem-
pi, ajatellaan vaikka tekoälyä tai ilmastonmuutosta. Jos tiede, 
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tutkimus ja koulutus rapautuvat, on vaarana että ajaudutaan 
kohti autoritääristä valtaa.”

Ohjelma väitti, että suomalaisten luottamus tutkimustie-
toon on pysynyt melko vakaana. Ja kysyi: ehkä emme vielä elä 
tiedon jälkeistä aikaa? 

Mutta siitä ”inhimillisestä virheestä” ohjelma ei puhunut 
mitään, että julkista keskustelua vaivaa jatkuva väärin ym-
märtäminen, kuten väittää Ylen Areenan Ikkuna -kolumnissa 
Teemalla samana päivänä kun ”Radio Variaatio-ohjelma” tuli 
ulos 25.2. Helsingin yliopiston kosmologian professori Kari 
Enqvist. Enqvistin mukaan tämä ei ole seurausta tyhmyydestä 
tai pahuudesta vaan siitä, että ihmisten välisessä kommunikaa-
tiossa mukana juoksee myös se, mikä jää rivien väliin. 

”Sitä kutsutaan alatekstiksi tai piiloviestiksi. Tämä pinnan-
alainen puhe on suttuista ja tulkinnanvaraista mutta jäävuoren 
tavoin muodostaa sen, mikä puheessa on tärkeintä. Rautalan-
gasta väännettynä: ihmiset sanovat yhtä kun tarkoittavat toista. 
Vain luonnontieteen lauseet ovat vapaita alatekstistä. Kun sa-
non, että planeetta Mars kiertää Aurinkoa likimäärin ellipsin-
muotoista rataa, minulla ei ole piiloviestiä. Totean ainoastaan 
tosiseikan. Siksi riitaa ei synny. Kukaan ei ala syytellä minua 
vieraita planeettoja paapovaksi suvakiksi tai vaatia, että jos ker-
ran puhun Marsista, minun pitäisi puhua myös Venuksesta.” 

Toista äärilaitaa edustavat Enqvistin mielestä uskonnolliset 
lauseet. Ne ovat aina tulkinnanvaraisia ja kantavat selässään 
piiloviestien raskasta reppua. Esimerkiksi Enqvist sanoo, että 
kun jumalanpalveluksessa tunnustetaan ääneen usko ruumiin 
ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään, valtaosa kirkkokan-
sasta ei edes pohdi, mitä sillä tarkoitetaan.
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”Kukaan tuskin kuvittelee, että taivaassa istuttaisiin latki-
massa teetä kuolleiden sukulaisten kanssa piinallisen pitkät 
vuosituhannet toistensa jälkeen. Ajatelmat ovat epämääräisem-
piä: puhutaan taivasruumiista tai ajattomuudesta pohtimatta 
lainkaan, mitä ne merkitsevät.” 

Enqvistille ajattomuus tarkoittaa sitä, että mikään ei muutu, 
sillä muutos on ajan mitta. Ajattomuudessa ei ole ajatuksia, ei 
tekoja, ei sanoja - ei mitään, minkä laskemme elämäksi. En-
qvist, joka on Skepsis ry:n kantavia voimia ja yhdessä toisen 
avaruusprofessorin, Esko Valtaojan kanssa maamme näkyväm-
piä uskontokriitikkoja väittää, että tällainen ”taivas” on käsit-
teellinen mahdottomuus. 

”Mutta silti uskontunnustusta toistetaan - ei sen itsensä, 
vaan sen alatekstin vuoksi. Sillä vahvistetaan lausujan elämän-
asenne kristilliseksi kaikkine sen hyveineen ja paheineen. Sillä 
viestitään tuhansista erillisistä asioista, joiden luettelo on hen-
kilön olemassaolon mitta. Se ei oikeasti puhu taivaasta vaan 
toteaa: ”Tällainen minä olen”. 

Enqvist sivuaa tärkeää aihetta, joka liittyy ihmisen pahuu-
teen. Platonin mukaan kukaan ei ole tahallaan paha, vaan jos 
joku on paha, se johtuu joistakin selitettävissä olevista teki-
jöistä, kuten pahasta ruumiillisesta tilasta tai tietämättömyy-
teen perustuvasta kasvatuksesta, eikä hänen mukaansa kukaan 
vapaasta tahdosta etsiydy pahaan tai sellaiseen mitä arvelee 
pahaksi; siksi paha naamioituu aina ovelasti yleisen hyvän 
kaapuun, jotta se saa ihmisten sydämet puolelleen kielellä, 
joka on ajattelun analyysiä ja puheella, joka on toimintaa ja 
vaikuttamista. 

Myös aiemmin itseään älykkäinä pitäneet suurisuiset huijarit 



139

ja omankehun ystävät väittävät, ettei paha ole itsessään näh-
tävillä, vaan se vaanii lähellä itseään piilotellen odottamassa 
sopivia tilaisuuksia, ja löytyy myös olevan itsensä ytimestä. 

Mutta entä kun kielen olemassaoloa ei enää noteerata ja jää 
ainoastaan toiminta representaatiossa, kuten filosofi Michel 
Foucault väitti? Ensimmäisessä alkuperässään kieli on tehty 
merkintöjen järjestelmästä, jonka yksilöt valitsivat ensisijaises-
ti itseään varten, Hobbes sanoi. Lockelle sanat olivat merkkejä 
puhujan ideoista. 

Hurja visio tai irvikuva siitä on behaviorismin isänä pidetyn 
B.F. Skinnerin tieteisfantasiassa ”Walden Two”, kuvaus maa-
ilmasta missä millään hyvällä tai pahalla ei ollut mitään väliä.

”Meillä ei ole mitään tekemistä synnynnäisen hyvyyden 
filosofian kanssa, tai ei sen puoleen myöskään synnynnäisen 
pahuuden.”

Britannian edesmennyt pääministeri Margaret Thatcher sai 
asian kuulostamaan vielä pahemmalta sanoessaan.

”Ei ole olemassa mitään sellaista asiaa kuin yhteiskunta. On 
olemassa vain mies- ja naisyksilöitä, ja niiden lisäksi perheitä.”

Humanismin isänä, jonka vaikutus on suuri suoraan Petrar-
can kautta Erasmukseen ja Herderiin, pidetyn Ciceron teokses-
sa ”Puhetaidosta (Finn Lectura 1990)” pohditaan sitä, millai-
nen on ihannepuhuja. Cicero on antiikin älykkäin ja parhain 
puhuja niin ylivoimainen, että eräs Titus Livius totesi Ciceron 
ylistämiseen tarvittavan Ciceroa itseään. 

Kirjan johdannossa, missä esitellään Ciceron ajatuksia, elä-
mää ja puheita, Pirkko Haapanen muistuttaa lukijaa siitä, että 
jokaisessa yhteisössä on luonnollista retoriikkaa: puhuja käyt-
tää kieltä tietoisesti suostuttelun ja taivuttelun välineenä.
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”Puhuja on intuitiivisesti tietoinen kielessään piilevistä eri-
tyisistä, uskottavuuteen lisäävistä mahdollisuuksista, vaikkei 
hän kykenisikään käsitteellisesti erittelemään suoritustaan.” 

Miksi näistä ongelmista ei sitten puhuta julkisuudessa mi-
tään? Siksi, että Suomi on edelleenkin tiedonvälityksessä ylhääl-
tä alaspäin -mallin mukaan toimiva käskyjärjestelmäkeskitty-
mä, jossa valtamediat ja niiden hyvin koulutetut ja valtaeliittiin 
kuuluvat toimittajat kertovat miten pitää ajatella ja mistä saa 
keskustella. Näkymättömästä valtaeliitistä kertoo tiistaina 6.3 
Hesarin ”Muistot”-palstalla keraamikko Juha-Pekka Korhosen 
muistokirjoituksen paljastavat sanat.

”Korhonen valmistui Taikista 1978. Kun hänen poikansa 
pääsi Taikiin, isä oli liikuttunut: nyt aloittaisi jo neljäs suku-
polvi samassa opinahjossa.”

Jutun idea oli se, että Korhosen isoäiti oli ”joku kuuluisa 
joku joskus kauan sitten”, ja maine säilyy ”olla pienen maan 
pienen eliitin jonkun joku monessa polvessa eteenpäin”. Sama 
ilmiö on teatterikoulussa, jossa lähes kaikki kuuluisien näyt-
telijöiden lapset ovat ”jostain kumman syystä” päässeet isiensä 
kaverien valitsemina kouluun, vaikka eivät urallaan ole esittä-
neet mitenkään poikkeuksellista lahjakkuutta vaativia suori-
tuksia. Ikävintä tämä on siksi, ettei kukaan ole kyseenalaistanut 
tätä korruption muotoa koskaan missään koska se kuuluu niin 
oleellisesti suomalaiseen kulttuuriin.

Valtamediat ärähtävät heti jos heidän motiivejaan käyttää 
valtaa arvostellaan ja leimaavat kaikkien muiden mielipiteet 
perusteettomiksi tai humbuukiksi. Valtamedioiden tavasta 
käyttää valtaansa väärin ja tahallisesti ohitse demokraattisten 
päätöksentekoelinten ja yleisen mielipiteen, kertoo 
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Hesarissa 7.3 otsikolla ”Bryggarelle kriteerit naurettavaa 
lässytystä-konkari kritisoi huippujohtajien valintakriteerejä” 
olleen jutun puolihuolimaton viittaus edessä olevasta tärkeäs-
tä uudesta urheilun huippuyksikön johtajan paikasta, johon 
Hesari haluaa uutisen perusteella yksikön nykyisen varajohta-
jan, Leena Paavolaisen kirjoittaessaan ”yksikön vahvimmaksi 
johtajaksi on ehdolla Leena Paavolainen.” 

Kuka toimittaja ja millä pätevyydellä sen on niin voinut 
sanoa, päättänyt tai mitannut yli neljänkymmenen hyvin 
tasaväkisen ja pätevän joukosta, ellei kyseessä ole jonkun ni-
menomainen tahto muistuttaa valitsijoita, että joku Hesarin 
takana vaikuttavista tärkeistä taustavoimista halusi sille paikalle 
nimenomaan Leena Paavolaisen ( ihan kuten aikoinaan vasem-
mistolehdet, joista emme tässä kirjassa puhu koska niistä ei ole 
paljon muuta kerrottavaa kuin että niistä tuli johtajiensa val-
lan pönkittäjiä kansalaisten piikkiin lehdistötuella, näivettyivät 
juuri tämän nurinkurisen tiedottamisen takia).

Humpuuki on Max Blackin mukaan erityisesti rehentelevi-
en sanojen tai tekojen avulla tapahtuvaa harhauttavaa väärän 
kuvan antamista toimijan omista ajatuksista, tunteista tai näke-
myksistä tavalla, joka ei suoranaisesti ole valehtelua. Kysymys 
on tahallisesta merkitysten sekaannuksista, sillä romantiikan ja 
valistuksen ylisanojen kyllästämä maailma puhuu tänä päivä-
nä enemmän tunteella tunteista kuin koskaan olemassaolonsa 
aikana, mutta millä tavalla? 

Siirappisesti tuotteistettuina halpoina, ja haalistuneina kopi-
oina siitä mitä ne oikeassa elämässä ovat etteivät ne herättäisi 
nukkuvaa karhua. Klassisen hellenistisen stoalaisen etiikan va-
kiinnuttaja Khrysippos sanoi, että tiedämme kyllä, mistä pu-
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humme puhuessamme tunteista, mutta emme yhtä ilmeisesti 
tiedä mitä tunteet todella ovat. 

Tämä tietämättömyys oli hänen mukaansa merkittävin este 
niistä parantumiselle. Humpuuki kuului aikoinaan vanharaa-
matulliseen retoriikkaan Suomessa, mutta on hävinnyt mel-
kein kokonaan puhutusta kielestä ja siksi humpuukin käsitet-
tä voi avata hieman Princetonin yliopiston emeritusprofessori 
Harry G. Frankfurtin vuonna 2006 suomennetun kirjan ”On 
bullshit-Paskapuheesta”-kirjan tavoin. 

Kirja jankkaa saman asian ympärillä muuttuen itse paska-
puheeksi paskapuheesta, kun se väittää heti aluksi useamman 
meistä luottavan lujasti siihen, että tunnistamme paskapuheen 
ja osaamme siksi jättää sen omaan arvoonsa -väite joka tuntuu 
paitsi tuulesta temmatulta niin myös huonosti perustellulta ja 
vielä huonommaksi motiiviksi kirjoittaa aiheesta kokonainen 
kirja. 

Kirjan parasta antia on paskapuheen ja valehtelun erotta-
minen. Harry G. Frankfurtin mielestä paskapuhe ei nimittäin 
varsinaisesti vääristä asioita, joihin se viittaa, eikä liioin puhu-
jan käsityksiä niistä, kun taas valehtelu antaa tahallaan väärän 
kuvan näistä asioista -olemalla perätöntä.

”Koska paskapuheen ei tarvitse olla perätöntä, vääristämi-
sen päämäärä on toinen kuin paskapuheen tapauksessa. Pas-
kanpuhuja ei välttämättä pimitä -tai yritä pimittää-meiltä sen 
enempää tosiasioita kuin omaa käsitystään niistä. Sitä vastoin 
hän kyllä pyrkii salaamaan meiltä toimintansa tavoitteet. Hänen 
ainoa välttämätön tunnusmerkillinen piirteensä on, että hän an-
taa jollakin tavalla väärän kuvan siitä, mihin hän oikein pyrkii.”

Kirjoittaja väittää paskapuhujan ja valehtelijan erottamisen 
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ongelmaksi, sillä molemmat heistä osaavat antaa väärän kuvan 
itsestään siinä, että he muka pyrkivät totuuteen; molempien 
onnistuminen riippuu siitä, kykenevätkö he hämäämään meitä 
tässä ajassa.

”Mutta valehtelija salaa sen itseään koskevan tiedon, että hän 
yrittää estää meitä saamasta oikeaa kuvaa todellisuudesta; mei-
dän ei tule tietää, että hän tahtoo meidän uskovan jotain, mitä 
hän itse pitää perättömänä. Paskanpuhuja puolestaan salaa sen 
itseään koskevan tiedon, ettei hän ole kovinkaan olennaisesti 
kiinnostunut väitteidensä totuusarvosta.”

Kirjoittaja väittää lopuksi, että on mahdotonta valehdella, 
ellei itse usko tietävänsä totuutta; valehtelijan tapauksessa on 
hänen mukaansa välttämätöntä, että hän pitää väitteitään epä-
tosina. 

Ja vaikka paskanpuhumisen juuret ovat kristinuskossa, on 
sillä vahvat perinteet kansan syvien rivien keskellä sutkissa ta-
rinankertojissa, joita ei ole koskaan kiinnostanut uhrata hyvää 
kehitteillä olevaa tarinaa sen enempää toden kuin epätoden 
puolelle, koska hän ei välitä siitä, kuvaavatko hänen sanomansa 
asiat todellisuutta vai eivät. 

Augustinus ei pitänyt paskanpuhujia valehtelijoina, koska 
paskanpuhujat kertoivat niitä itsensä huvittamiseksi ja silkasta 
rakkaudesta paskanpuhumiseen vailla hyötymistarkoitusta. 

Humpuukin viljeleminen eli paskanpuhuminen ja sen va-
hingolliset vaikutukset ovat mahdollisia sellaisten ihmisten 
keskuudessa, jotka ovat joko pakolla tai vapaaehtoisesti anta-
neet muille vallan päättää siitä, mitä ja millä tavoin he saavat 
mistäkin asioista ajatella. 

Näistä samoista asioista puhui hieman eri sanoin Helsingin 
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yliopiston yhteiskuntapolitiikan emeritusprofessori sekä Jyväs-
kylän ja Joensuun yliopiston dosentti, Risto Eräsaari, tieteen 
päivillä 7.1.2011 esitelmässään kontingenssin käsitteestä, joka 
julkaistiin ”Tieteessä tapahtuu”-lehden numerossa 5/2015. 

Esitelmänsä aluksi Eräsaari kertoo englantilaisesta valoku-
vaaja Richard Longista, joka teki vuonna 1967 suoran polun 
niityn halki kävelemällä moneen kertaan edestakaisin ja lo-
puksi dokumentoi sen valokuvaamalla. Teos sai nimekseen 
”A line made by Walking”. Kun Eräsaari katsoo teosta, hän 
huomaa esineiden sijainnin ja etäisyyden, kolmiulotteiseen nä-
kövaikutelmaan nojautuvan perspektiivin, vääntyvän kieroon 
ja harhaan.

”Samalla perspektiivi tulee tässä kuvaannollisessa esityksessä 
ainutlaatuisella tavalla esille. Kuva esittää mielensisältöä hei-
jastavaa projektiota, ja samalla sitä, että ihmisen silmä näkee 
maailman projektiona. Maisemaan kävelty viiva asettaa kuva-
pinnan eri osat tasa-arvoiseen asemaan keskenään niin, ettei 
katsoja enää saa tutun perspektiivin välittämää informaatiota. 
Myös kontingenssia voi luonnehtia ominaislaaduksi, jossa ka-
dotetaan etukäteen sovittu tai totuttu perspektiivi.”

Eräsaaren mukaan kun näin käy, se ei enää hahmota yksin-
omaan visuaalista tai tilallista näkemystä, vaan luovuttaa käsit-
teellisen näkökulmansa nojalla mahdollisuuden nostaa pöydäl-
le ajattelutavan erityisyyttä arvioiva kiistanalaisuus tai asettaa 
umpikujaan ajautuneelle normatiiviselle teorialle vaihtoehto.

”Uusi perspektiivi voi irrottaa, erottaa tai vapauttaa meidät 
siitä ehdollisuudesta ja sidonnaisuudesta, jolla taustaoletusten 
muutoksia reflektoimatta selitetään, mitä me olemme, ajatte-
lemme ja teemme. Tärkeät asiat voi toisinaan tunnistaa vasta, 
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kun ne näyttäytyvät kontingentissa väläyksessä-todellisuudessa, 
joka irtoaa symmetrisistä ja yksitoikkoisista kulisseista (Robert 
-Grillet), sallii uusien nimien kokeilun asioille vähän niin kuin 
nainen sovittaa kaupassa hattuja (Becket), antaa välähdyksen 
ajan sisällä tapahtuvasta ankkuroimattomasta olemisesta (Jo-
yce).”

Risto Eräsaari kehittelee eteenpäin kontingenssin teemaa 
katsomalla myös taakse, jolloin ei tapahtunut niin paljon. Sil-
loin Eräsaaren mukaan kontingenssin teema saatettiin liittää 
laaja-alaiseen maailman varmuuden tavoitteluun ja vapaaseen 
tahtoon.

”Nykyjään kaikki on taas muutoksessa ja uutuuksia tulee 
jatkuvalla syötöllä, joten se liitetään ajallisen ymmärryksen 
muutokseen, ennustamattomiin tapahtumiin ja maailman 
synkkenemisen synnyttämiin enemmän tai vähemmän trau-
maattisiin kokemuksiin. Kaoottisuuden ja tilapäisten syiden 
armoille joutumisen itsestäänselvä vastavoima on järki ja suun-
nitelmallisuus.”

Eräsaaren mukaan ”kontingentin (tarkoitetaan yleisesti 
asiantilaa, väitelausetta tai tapahtumaa (kiistellymmin objek-
tia) joka on mahdollinen, muttei välttämätön. Kontingenssi 
ei kuitenkaan suoraan tarkoita mahdollisuutta, sillä voi olla 
mahdollinen, mutta välttämätön asiantila tai olio) monimuo-
toisuus, vaihtelevuus ja ambivalenssi tunkeutuvat aina jollain 
tavalla ajan menoon.

”Eihän kaitselmuksen taskulamppukaan voi näyttää pimeäs-
sä kuin seuraavat askeleet. Kontingentti satunnaisuusasetel-
ma-se että asiat eivät ole välttämättömiä tai väistämättömiä, 
vaan voivat olla myös ajateltavissa tai tehtävissä toisin-ei näin 
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ollen oikein voi olla jyrkän kaksijakoinen vaan sen on oltava 
jollain tavoin kerrostunut. Lisäksi odotukset lomittuvat toisiin-
sa ja asioiden keskellä olevalle kontingentti mahdollisuus voi 
ilmaantua intuition tuloksena.”

Eräsaari on löytänyt satunnaisuuden, joka voisi olla hänen 
mukaansa toisin ja joka sen vuoksi on hänen mielestään mei-
dän muutettavissamme, maailman kohdusta suurten taiteili-
joiden ja ajattelijoiden työn hedelmänä. 

Eräsaarelle satunnaisuudessa ei ole kyse vain valveunen tai 
välähdyksen kaltaisista, vielä ilmassa leijuvista, lentomahdol-
lisista ajatuksista, joita ei voi peräänkuuluttaa, vaan myös vä-
lialueina, kokeiltavuutena, piilevyytenä ja aavisteltavuutena 
näyttäytyvästä kvalitatiivisesta toivosta.

”Satunnaisuus, joka voisi olla myös toisin, ei toisaalta juuri 
tämän takia olekaan meidän muutettavissamme, vaan se on 
este tai ikävä asia, joka aiheuttaa hälyä, haittaa ja harmia.”

Palataan muistelemaan, miten minun tärkeä tapahtuma mi-
nulle oli ostaa aikoinaan hieman alle kaksikymppisenä ensim-
mäisen työpaikkani Kymenlaakson maakuntamuseon oppaana 
ensimmäisestä tilistä filosofi Georg Henrik von Wrightin kirja 
”Humanismi elämänasenteena” (Otava 1983). 

Kirjansa alussa von Wright lukee tutut madonluvut sivilisaa-
tiollemme, väittäen että sitä vaivaa ”legimiteettikriisi”. Wright 
kertoo, miten häneen oli aikoinaan tehnyt vaikutuksen paran-
tumattomaksi rationalistiksi kutsumansa Tolstoin turha yri-
tys selvittää välinsä Jumalaan, jota hän ei pystynyt torjumaan 
luotaan. 

”Tiedon puu”-luvussa hän kehittelee ”Tolstoi”-tutkielmaan-
sa eteenpäin nuoruutensa maallis-uskonnollisen vastapariajat-



147

telun pohjalta, sillä aikaisemmin hänen kiinnostuksensa koh-
teena oli ”tieto elämänmuotona” eli kysymys siitä, mitä eettistä 
arvoa oli ihmisen rationaalisuuden kehittämisellä korkeimpaan 
kukoistukseen.

Myöhemmin hänen kiinnostuksensa kohteeksi tuli uusi ih-
minen, tekniikka ja tiede, sillä hän oli huomannut että riippu-
matta siitä, mitä tiedon elämänmuotona on katsottava merkit-
sevän yksilölle, oli ilmeistä, että kollektiivinen tieto, jota tiede 
edusti, oli syvällisesti mullistava ihmisen ”ulkoiset ehdot”. 

Von Wrightiä kiinnosti erityisesti tämän uuden elämän-
tyylin kehkeytyminen ihmisen rationaalisista edellytyksistä ja 
mikä oli se aatehistoriallinen tausta ja mitä vaihtoehtoja olivat 
tarjonneet kulttuurin ja ajattelun historian aiemmat vaiheet. 
Wright oli huomannut sen johtaneen elämän integroitumiseen 
ja yhdenmukaistumiseen, jollaista ei koskaan ennen ole esiin-
tynyt maapallolla.

”Se on myös luonut uuden suhteen ihmisen ja hänen luon-
nonympäristönsä välille. Miten oli arvioitava ihmiskunnan 
uutta tilannetta? Samoin kuin on aiheellista pohtia kysymyk-
sen ”tieto elämänmuotona” eettistä merkitystä niille harvoille, 
joille tiede on kutsumus, on myös syytä kysyä, mitä arvoa koko 
ihmiskunnalle on ilmiöllä, jota olen nimittänyt ”teknologiseksi 
elämäntyyliksi”. Voiko se antaa ihmiselämälle sisältöä ja luoda 
edellytyksiä ihmisten välisille harmonisille suhteille?”

Kirjan yksi merkittävimmistä luvuista ”Humanismin rap-
pio”, joka on heti alussa ja pohjautuu von Wrightin kuuluisaan 
puheeseen ruotsinkielisille ylioppilaille Helsingissä 17. touko-
kuuta vuonna 1946. 

Wright on sitä mieltä, että huoli maailman kohtalosta vai-
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kuttaa usein naurettavan pikkupiirteiseltä sen vuoksi, että 
oman ajan vaikeuksista pyritään tekemään kohtalonkysymyk-
siä, joilla ei ole vastinetta historiassa.

”Tämä on varmasti täysin perusteetonta. Syynä yleiseen en-
tisten aikojen rauhan ja onnen ihannointiin eivät ole todelliset 
olosuhteet, vaan kykenemättömyytemme kokea menneisyyttä 
yhtä voimakkaasti kuin nykyhetkeä.”

Wrightin ajatusten taustalla vaikuttivat hänen opettajan-
sa Ludwik Wittgensteinin kuuluisat pohdiskelut menneestä 
ajasta kokemuksensa. Otin tähän alkuun Wrightin ajatukset 
muistutukseksi myös siitä, etten pohtimalla 2010 -luvun näkö-
vinkkelistä samoja asioita ihmisen arvoa ja hänen parhaastaan 
”totuudenjälkeisenä aikana medioiden puristuksessa” arvioi 
mennyttä nykyisyyden silmin, vaan käytän menneiden ajat-
telijoiden huomioita avatessani nykyisyyden arvoitusta. Von 
Wrightiin palamme myöhemmin tarkemmin. Myös filosofi 
Alain Badiou tunnustaa sen tunnetun tosiasian, että totuuden 
etiikka pakottaa sellaiseen etäisyyteen mielipiteistä, että se on 
suorastaan asosiaalista.

”Olen jo korostanut sitä, missä määrin nykyinen eettinen 
juurtuu yksimieliseen pahan ilmeisyyteen. En aio tehdä mitään 
myönnytyksiä niille mielipiteille, joiden mukaan olisi olemassa 
jonkinlainen luonnollinen oikeus, joka perustuisi loppuana-
lyysissä sen ilmeisyyteen, mikä vahingoittaa ihmistä.”

Pirkko Haapanen kirjoittaa ”Cicero”-kirjassaan miten Pla-
ton antoi Sokrateen kritikoida Ateenan suurimpia puhujia ja 
valtiomiehiä tietynlaiseen oveluuteen perustuvien käytäntöjen 
harjoittamisessa.

”Harjoitetulta puheelta puuttui tärkein, hyvän, toden ja oi-
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kean tuntemus. Oikea retoriikka on sen sijaan taito opettaa 
totta, oikeaa ja hyvää; näin se kuuluu yhtäältä Platonin ihan-
nejärjestelmään, poliittisten realiteettien yläpuolelle. Toisaalta 
Platon ymmärtää retoriikan kautta harjoitetun poliittisen val-
lan, ja puhe on kansanjoukkoihin suunnattava propagandan 
ase hänen valtiollisissa hahmotelmissaan.”

Platonia pidettiin retoriikan kriitikkona, joka korosti filo-
sofian ja retoriikan välistä kuilua. Aristoteleelle taas retoriikka 
oli taito, joka löysi käytettävissä olevat vakuuttavaksi tekemisen 
keinot.

”Retoriikan keinoin saavutetaan kuitenkin vain todelta 
näyttävä tai todennäköinen maailma, joka eroaa filosofisen 
dialektiikan avulla saavutettavasta varmasta tiedosta. Oletta-
mukset, joista retoriikan käyttämä päättely lähtee.”

Cicero vastusti näkemystä retoriikasta yksipuolisena tekni-
senä oppiaineena.

”Kaunopuheisuus on niin suuri voima, että se sulkee pii-
riinsä kaikkien asioiden, hyveiden ja velvoitteiden, kaikkien 
ihmisten tapoja, mieltä ja elämää ohjaavien luonnollisten pe-
riaatteiden synnyn, vaikutuksen ja kehityksen. Se määrää tavat. 
Lait ja oikeuden sekä hallitsee valtiota. Kaiken, mihin tahansa 
asiaan liittyvän sanoman se ilmaisee kauniisti ja ilmeikkäästi. 
Puhetaidossa todellisuus inhimillisyys (humanitas) sekä haluna 
auttaa ja tuoda turvaa että myös ihmisille luonteenomaisena 
sivistyspyrkimyksenä.”

Cicero on tärkeä ajattelija, sillä hänen kirjoituksensa avaavat 
terävällä tavalla kulttuurimme kompastuskiveä eli sitä miksi 
olemme niin helposti huijattavia lipeväkielisten mainosnikka-
reiden ja totuutta omiin tarkoituksiinsa häikäilemättömästä 
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vääntävän valtaeliitin ja valtamedioiden juoksunarussa. 
Antiikin retoriikka tarkoitti aikoinaan vain puheoppia siitä 

yksinkertaisesta syystä, että oppi puhetaidosta kehittyi kult-
tuurissa, joka oli puhutun kielen hallitsema, ja näin siitä tuli 
alun alkaen myös puhutun eikä kirjallisen viestinnän oppi-
järjestelmä. Platonin dialogitkin oli alun perin koottu yhteen 
sananmukaisesti keskusteluista ihmisten välillä, ja niissä jossain 
määrin sisältöä hallitsevana piirteenä välittyykin puheenomai-
suus.

Ongelma on kuitenkin vankkumaton usko yleiseen ja inhi-
milliseen hyvään, yhteinen moraali, sekä ahkeruuteen Platonin 
ja Aristoteleen hengessä, sillä juuri heidän tavoitteenaan oli 
kulttuurin kesyttämä luonto ja järjen voitto vieteistä, toisin 
kuin Nietzsche, joka asetti vietit järjen edelle ja kielsi valis-
tusfilosofien vaatimukset rationaalisuudesta. Immanuel Kant, 
joka suhtautui kostoon eri tavalla kuin Nietzsche (Kantille oli 
tärkeää että ihmiset saivat ansionsa mukaan), torjui tällaisen 
naiivin augustinolaisuuden. 

Hänen mukaansa minkäänlaista viattomuuden tilaa ei ole 
koskaan ollut, koska pahuus kuuluu erottomasti jokaiseen ih-
miseen ja ihmisyyteen. Tätä hän kutsui kuuluisaksi radikaaliksi 
pahaksi. Se oli sellaista pahaa, jossa annoimme mielihalujemme 
voittaa sen sijaan, että noudattaisimme velvollisuutta kuunnel-
la ”hyvää tahtoa eli moraalia”, ja toimia sen mukaisesti. 

Jankkaaminen näiden ilmiöiden, sanojen ja niiden taustalla 
olevien ajatusten tiimoilta on siksi tärkeää, ettei pyörää tarvitse 
keksiä uudelleen, kuten valtamedioissa on annettu ymmärtää. 
Ongelmat ovat yhtä vanhoja kuin mahdolliset ratkaisuyrityk-
setkin niihin.
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Typistäen voisi sanoa: on olemassa enemmän kuin mitä edes 
osaamme kuvitella, me itse mukaan lukien, pahoja ja vilpilli-
siä ihmisiä, jotka tekevät kaikkensa saadakseen hallita toisia ja 
maksattaa kalliisti valheensa orjamaisiksi sieluiksi alistamillaan. 

Kyseessä on se Kantin radikaali paha, mikä on aina itsen-
sä asettamista etusijalle. Kant myönsi, että ihmiselle oli silti 
taipumus pahuuteen. Kantin, ja myöhemmin myös Sigmund 
Freudin mukaan sitä ei voinut täysin hävittää, mutta hallita 
kylläkin.

Freudin kirjoitus vuodelta 1920 ”Mielihyväperiaatteen 
tuolla puolen” sijoittaa pahuuden ja tyhjyyden ihmismielen 
primitiiviselle puolelle kuuluvaksi. Julia Kristeva on tulkinnut 
freudilaisesti tämän depression kyvyttömyytenä vapautua pe-
rustavasta menetyksestä. 

Se on ollut jämähtämistä siihen, mikä olisi pitänyt ohittaa, 
jolloin nykyelämästä on muodostunut menetyksen ja menete-
tyn, puutteenkin takana olevan puutteen eli tyhjyyden kover-
tamaa. Totuudenjälkeisessä ajassa valtamediat ovat tuhonneet 
itsensä ja ihmiset ovat päässeet nauttimaan vapaudesta. 

Mutta se on vain hyvä alku seuraavaan vankeuteen, mikä 
on odottanut malttamattomana vuoroaan nurkan takana. Jo 
Cicero näki vaarana puhetaidon madaltumisen joko sanalli-
seksi taituruudeksi sen itsensä vuoksi, pelkäksi kyvyksi voittaa 
oikeustapaukset tai turhantarkaksi tekniikoiden opiskelemi-
seksi ja soveltamiseksi. Tämän torjuakseen hän loi filosofiaa 
tuntevan ihannepuhujan malliksi. 

Tästä on mediamaailmassa hyvänä esimerkkinä tapaus Lou-
himies ja miten sitä käsitellään. Yhtäkkiä juhlittu sankari on 
kaikkien huulilla persona non grata, ja hänestä kirjoitetaan 
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kaikkialla yhtä avoimen julmasti. Esimerkkinä Ylen televisio-
uutisten kulttuuritoimittaja Jonni Aromaan kirjoitus Ylen net-
tisivuilla heti Jussi-gaalan jälkeen.

Ehkä siksi harvoin niissä päästään syvälle tai luodaan jotain 
mielenkiintoista uutta, mitä taas tekee parhaimmillaan ”asiansa 
kanssa keskustelevat esseet”, kuten ruotsalaisen Ann Heberlei-
nin ”Pieni kirja Pahuudesta” (Atena 2011), missä kuljetaan arjen 
ja populaarikulttuurin ilmiöiden kautta länsimaisen ajattelun 
historiaan mottona: naiivius pahan edessä on vaarallista, koska 
se vahvistaa kuvaa jostain, minkä edessä olemme voimattomia. 

Heberlin ei käsittele pahuutta valtamedioissa kuten valhetta, 
skandaalia, propagandaa ja tekopyhyyttä, jota tämä kirja kä-
sittelee toimittajan ja lukijan sekä aatehistorian näkökulmas-
ta, mutta on hyvä pohjateos niille, jotka ovat kiinnostuneita 
korkeatasoisesta kirjallisesta tutkielmasta pahuudesta yleensä; 
erityisesti erikseen pahoista ihmisistä ja olosuhteista sekä pahan 
edellytyksistä, pahuus vastan hyvyys -ikuisuuskysymyksenä mo-
nelta eri näkökulmalta katsottuna. 

Suomessa leppymätön ”oman tien pystyssäpäinkulkija” on 
maailmalla tunnetuin moraalifilosofimme Timo Airaksinen, 
joka ei anna hetkeksikään rauhaa niille harhoille ja valheille, 
joita meille yritetään yhä edelleenkin totuutena syöttää eri us-
kontojen ja ideologien nimissä. 

Filosofia on platonilaisittain pyrkimystä ”viisauteen” eli ko-
konaisnäkemykseen, kuten Airaksisella, jonka motto on Kar-
neakselta, joka löysi kyvyn yhdistellä ilmaisun voima ja kauneus 
skeptiseen filosofiseen asenteeseen sekä väittelyä käyttävään me-
todiin, ja jonka mielestä oli otaksuttava todennäköisesti paras, 
johon viitoittaa vallitseva tapa.
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 Peitenimenä  
pyrkimyksille

”Turmelus alkoi sinä päivänä, jolloin harkinta liittyi aistimukseen, ja järki 
otti vangikseen vaiston.”

-Jean-Jaques Rousseau

Suomen parhain poliittisen huumorin viljelijä on Suomen Ku-
valehdessä pakinoiva toimittaja Pekka Ervasti, jonka 23.3.2018 
otsikolla ”Koiruuksia”- kolumnin kepuosuus ansaitsee tulla ko-
konaan siteeratuksi tässä yhteydessä, jottei totuus näistä ”korsi-
molaisista” valtion häikäilemättömistä kuppaavista iilimadoista 
a`la Kauko Juhantalon koplaukset.

”Nuorisosäätiön pojat jäivät taas kiinni käpälät hillopurkil-
la. Entiset keskustanuoret, hallituksen puheenjohtaja Perttu 
Nousiainen ja toimitusjohtaja Aki Haaro joutuivat eroamaan 
suhmuroituaan lahtelaisen rakennusfirman kanssa. Haaro kun-
nostautui jo vaalirahaskandaalin aikoihin juoksemalla karkuun 
mediaa puoluetoimiston muurin ylitse päätyen hovioikeuteen. 
Haaron meriitit ovat jo sitä luokkaa, että hänen kohdallaan 
voidaan jo puhua tapakepulaisuudesta.”
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Juuri samasta on kysymys kun tässä kirjassa puhun antihu-
manistisista ja yhtyneistä kepumedioista; valheesta, huijauk-
sesta, ihmisvihamielisestä asenteesta, uutisten väärentämisestä 
ja monopoliaseman väärinkäyttämisestä kuten tyypillisimmän 
kepumedian Iisalmen Sanomien karjakkojournalistit tekevät 
Nousiaisen ja Haaron tahtiin täysin tietoisesti, vaikka kirjoista 
selviäisi, että jo Georg Henrik von Wright muistutti lukijaansa, 
että päinvastaisella hyvällä voimalla, humanismilla tarkoitettiin 
mielenlaatua tai elämänkatsomusta, joka on esittänyt tärkeää 
osaa koko Euroopan kulttuurin ja yhteiskunnan kehityksessä, 
lukuun ottamatta Euroopan reuna-aluetta, Savosta alkavaa ja 
melkein koko maahan leviävää Kepulandian länttiä, joka hai-
see sille itselleen ja mököttää nurkassa kun ei ole onnistunut 
muutamaan päivään kuppaamaan joko valtiolta tai EU:lta pe-
rusteettomia tukia.

”Humanismin tärkein tuntomerkki on, kuten jo nimikin 
osoittaa, ihmisen kunnioittaminen. Kuten John Stuart Mill 
sanoo, ihmisen kaikista luomuksista tärkein on ihminen itse. 
Yksilön kehitys täydellisyyden ihannetta kohti on lopullinen 
päämäärä, johon ihmisen kaiken yksilöllisen ja yhteisen pon-
nistelun tulee pyrkiä. Ihminen on mittapuu, jolla on arvioitava 
kaikkien oikeudellisten ja moraalisten arvostelmien pätevyyttä.”

Joskus muinoin keksittiin filosofia auttamaan ihmisiä ratko-
maan arjen kinkkisiä ongelmia. Ja koska filosofointi oli muka-
vaa, mukaan hyppäsivät myös pätemisenpaikan löytäneet tär-
keilijät ja selittelijät, jotka varastivat tavalliselta kansalta koko 
homman ja muuttivat sen harvojen harrastukseksi. 

Tällä tavalla voisi hyvin typistää koko länsimaisen ajattelun 
muutamaan lauseeseen ja sen tärkeimmän ongelman, siitä am-
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matikseen papattavien vaikeaselkoisuuden tietoisuutta etsies-
sään, vaikka jo Goethe pelkäsi tiedostamisesta tulevan valtavan 
sairaalan, jossa olemme toistemme sairaanhoitajia. Wright lisää 
humanismimääritelmäänsä, jotta tätä individualismia ei käytet-
täisi peitenimenä pyrkimyksille, jotka ovat täysin humanismin 
vastaisia, toisen tuntomerkin: sivistyksen kunnioittamisen ih-
misyyden korkeimpana ilmauksena.

”Humanismin täydellisyysihanne on sivistynyt ihminen, 
joka tunnustaa totuuden itseisarvon kaikkia auktoriteetteja 
korkeammaksi.”

Kokonaan toinen ongelma tulee siitä kun alamme tutkia mitä 
kaikkea totuutta etsivä filosofia on sisäänsä niellyt aikojen ku-
luessa, sillä inhimillinen tieto on pohjimmiltaan vallantahtoa, 
missä näkymätön valta piiloutuu ovelasti mieliimme, jota ran-
gaistaan huomaamattomalla ja hienovaraisella kontrollilla-myös 
filosofian keinoin. Wrightin mukaan humanismille on ominais-
ta, että se pitää sivistystä kokonaisuutena, jakamattomana.

“Totuudenrakkauteen kuuluu myös syvällinen yksityiskoh-
tien, eksaktisuuden kunnioitus. Humanismi ei kuitenkaan ar-
vosta ammattitaitoa sinänsä tieteen tai taiteen aloilla. Tiedot ja 
taidot muuttuvat sivistykseksi vasta kasvaessaan ihmisen koko 
ajattelussaan ja toiminnassaan ilmentämään laajakatseisuutta, 
objektiivisuutta ja oikeamielisyyttä, jotka johtuvat totuuden 
vaatimuksesta.”

Tavallinen ihminen ei voi luottaa mihinkään muuhun kuin 
omaan järkeensä, joka pohtautuu siihen että hän osaa ja haluaa 
elämässään erottaa oikean ja väärän toisistaan. Vain järkemme 
on se arkkitehtoninen kyky, jonka ansiosta löydämme yksityi-
sestä yleisen ja pystymme erittelemään asioita ja ihmisiä ym-
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pärillämme. Von Wrightin tarkoittama vapaa ihminen, jonka 
humanismi pyrkii luomaan, voi syntyä vain jos hän on vapaa 
ulkopuolisesta pakosta, sillä ajatuksenvapaus on hänen mieles-
tään totuuden itsesiarvon väistämätön seuraus.

“Ihmisen estäminen lausumasta julki ajatuksiaan on kaikis-
sa tapauksissa vääryys. Mill sanoo vapaudesta kirjoittamassaan 
teoskessa: “Jos jokainen kielletty mielpide on tosi, mitä mah-
dollisuutta ei koskaan voida jättää luvuista, riistämme muilta 
mahdollisuuden vaihtaa väärät käsityksensä oikeisiin, ja jos se 
on väärä, estämme heitä erehdystä vastaan tasitelemalla pääse-
mästä selvempään käsitykseen totuudesta.”

Totuuden todellinen vihollinen oli Wrightille dogmatismi, 
ei epäily; oikeaoppisuus orasti mielipidesorron suojissa, kun 
taas epäily hänen mielestään kantoi terveellistä hedelmää, siellä 
missä vallitsi sanan ja ajatuksen vapaus siksi järkevyys olisi tässä 
asiassa kykyä jalostaa kokemuksemme avulla perittyjä käsitteitä, 
näkemällä ne sellaisissa uudessa valoissa, missä ne ovat avaimia 
uusien ovien eteen, eikä niin kuin ne nyt ovat, historiallises-
ti jämähtäneitä unohdushorisontteja, jotka on verhottu epä-
varmuuden, epäselvyyden ja selvien asioiden selittämättömän 
monimutkaiseen munkkilatinalla kuorrutettuun usvaan ja hä-
märään.

Koska ihmisen on kestettävä osansa ja väistämättömään on 
sopeuduttava, filosofian tehtävä pitäisi olla auttaa ihmistä kat-
somaan eteenpäin, ei taaksepäin. 

Filosofia opettaa nykyisin tavalliselle ihmiselle kovin vähän 
mitä hän ei itse jo tietäisi omassa arjessaan etukäteen. Wright 
tunnustaa sen, että taistelu vapauden ja humaanisuuden puolesta 
on ollut pitkä ja vaivalloinen ja sillä on ollut monia marttyyreja. 
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Siitä huolimatta hän on toiveikas.
”John Stuart Millin mielestä olivat ohi päivät, jolloin sana-

vapautta täytyi korostaa puolustuskeinona huonoja ja tyranni-
maisia hallituksia vastaan. Ja Viktor Rydberg, Ruotsin runou-
den suuri humanisti Tegnerin jälkeen, saattoi päättää yleisesti 
tunnetun romaaninsa sanoihin:”Asia, jonka puolesta viimeinen 
ateenalainen epätoivoisesti kamppaili-poliittinen, uskonnollinen 
ja tieteellinen vapaus -taistelee edelleen, mutta ei enää epätoivoi-
sesti vaan varmana voitosta.”

Yleisesti tunnettu romaani”, johon Wright viittaa, on ”Vii-
meinen ateenalainen (1859)”. 

Wrightin järki oli kirkas ja ajatus selkeä. Siitä osoituksena on 
hänen toteamuksensa Rydbergin toiveen kohdalla sanavapaudes-
ta, että nykyisin tiedämme jo 1800-luvun kauniin kulttuuriop-
timismin olleen ennenaikainen.

”Nykyajan elämän lähes kaikilla aloilla vaikuttaa vahvoja 
voimia, jotka haluavat ohjata kehitystä muihin suuntiin kuin 
humanismiin.”

Wright muistuttaa lukijaa myös siitä, että ihmishalveksun-
taan liittyy aina myös sivistykseen kohdistuva ylenkatse. Hänestä 
taustalla vaikuttava kollektivismin epäjumala on myös samalla 
vapauden perivihollinen. 

Wright tajusi myös ettei natsismi ollut mikään tilapäinen hai-
rahdus, joihin taitavat ja häikäilemättömät demagogit taivutte-
livat vanhaa eurooppalaista sivistyskansaa, vaan erittäin vakavia 
oireita aikakauden yleisestä sairaudesta, josta myös demokraat-
tiset valtiot olivat saaneet vahvoja muistutuksia.

”Voitaisiin sanoa, että vallalle päässyt yksipuolinen teknis-
luonnontieteellinen sivistysmuoto vieroittaa aikamme ihmistä 
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niistä lähteistä - ensisijaisesti antiikista ja kristinuskosta -joista 
perinteinen eurooppalainen kulttuuri on kummunnut esiin. 
Tämä johtaa kulttuuriperinteen katkoon, joka pakosta aiheuttaa 
harhautumisen ja juurettomuuden vaikutelman.”

Vahingollisempaa Wrightin mielestä on kuitenkin se, että si-
vistyselämän kokonaisuuden tunteen myötä on hävinnyt myös 
totuuden itseisarvon taju. Suurimman vaaran, joka liittyy totuu-
den alistamiseen hyötynäkökohtiin ja sivistyksen syrjäyttämiseen 
korkeimpana elämänmuotona, on myös ihmisen hukkuminen 
päämäärien hierarkiaan ja humanistisen yhteiskuntaihanteen 
tuhoutuminen.

”Humanismin puolustaminen ei riitä, sen täytyy myös tutkis-
kella itseään ja ajan kriittisen tarkastelijan on kysyttävä itseltään, 
todistaako humanismin rappio, että ainakin osa siihen perintei-
sesti liittyvistä arvostuksista on menettänyt elinkelpoisuutensa? 
Joka tapauksessa meidän on huolehdittava, ettemme aseta hu-
manistista paatosta palvelemaan jo aikansa eläneitä poliittisia ja 
yhteiskunnallisia ihanteita.”

Juuri näin tekee kuin tilauksesta, eläkkeellä Helsingin yliopis-
ton käytännöllisen filosofian professorin virasta jäänyt Timo Ai-
raksinen, joka on kirjoittanut suosituista ja selkokielisistä kir-
joista elämän pulmatilanteista sarjan, jonka päätösteoksena voi 
pitää ”Sinivalkoista kirjaa”. Airaksinen vastaa kirjassaan Wrightin 
humanistipohdintoihin, ja kysyy, miksi menneisyys on meille 
taakka? Wrightille humanismissa oli kaikkein tärkeintä sen eh-
doton totuudellisuudenvaatimus. 

Airaksinen on samaa mieltä kun hän näkee yhteiskunnan 
juurten ulottuvan syvälle menneisyyteen. Airaksinen kuitenkin 
lohduttaa näkevänsä valoa tunnelin päässä, koska tulevaisuus 
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on läsnä jo kaikessa olemisessamme ja tekemisessämme. Wright 
puhuu politiikan areenoilla kaupitelluista ideologioista, jotka 
eivät sitä ole hänen mukaansa, pikemminkin sointuvia sanoja, 
fraseologioita, joilla hallitukset ovat saaneet suuret joukot tuke-
maan toimenpiteitään ja poliittiset puolueet värvänneet itselleen 
kannattajia.

”Niinpä kieltämättä kuulostaa kiehtovalta ajatus, että on ole-
massa suurempi luomus kuin yksilö, nimittäin ihmiskollektiivi, 
jonka majesteettia myös sivistyselämän tulee palvella tieteellisil-
lä keksinnöillä tai ihannoida taiteessa ja filosofiassa. Jos tähän 
ajatukseen kuitenkin syvennytään pohjia myöten, käy selville, 
että ylipersoonallinen olento on pelkkä käsiterakennelma, joka 
voi olla oikeutettu terminologian kannalta, mutta joka muut-
tuu ihmismuotoiseksi taikauskoksi, jos siihen liitetään sellaisia 
”inhimillisiä” ominaisuuksia kuin oikeus omaan lukuunsa vaatia 
yksilöiltä alistumista ja palveluksia.”

Tämä Wrightin 70-luvun lopulla uudistama muistutus on 
unohtunut yleisestä keskustelussa samalla kun Wright tuli en-
nustaneeksi ”valistuneen itsekkyyden ajan, 80-luvun lopun ku-
lutusjuhlan ja juppikauden” lisäksi nykyisen ”totuudenjälkeisen 
ajan”, kun hän varoitti, että yhteiskunnassa, joka on joutunut 
tämän taikauskon valtaan ja elää sen mukaisesti, ihmisistä tulee 
helposti uhreja, jodien herkkäuskoisuutta ja uhrautuvaisuutta 
häikäilemättömät petkuttajat käyttävät hyväkseen itsekkäiden 
tavoitteidensa saavuttamiseksi.

”Totuuden epäitsekkäiden palvelijoiden velvollisuutena on 
taikauskon murskaaminen ja niiden hämärien päämäärien pal-
jastaminen, joita esitetään ylevien ihanteiden nimissä.”

Nykykäsityksen mukaan tehtävä kuuluisi neljännelle valtio-
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mahdille, eli valtamedioille, jos se toteuttaisi kunniakkaita peri-
aatteitaan. Jokin on kuitenkin mennyt pieleen, kun Airaksisen-
kin mielestä meidän tulisi tyytyä nyt vain kiltisti minimaaliseen 
utopiaan pelastaaksemme itsemme kaikelta turhalta ja kulutta-
valta. Kuvaisimme vain ne onnelan osat, jotka ovat ehdottoman 
välttämättömät onnellle. 

”On vain yksi oikea tapa. Opeta se lapsellesi. Kun nämä toi-
vomukseni toteutuvat, Suomi pelastuu varmasti. Oon oltava 
optimistinen, muuten ei jaksaisi elää.”

Airaksisen kanssa samaa mieltä olisi ollut varmasti myös ru-
noilija Eeva-Liisa Manner, joka oli paitsi hyvä runoilija, myös 
omaperäinen ja rohkea ajattelija, joka uskalsi varoittaa eliittiä 
älyllisestä ylimielisyydestä, joka kostautuisi. Manner näki jo 
tuolloin suomalaista eliittiä häiritsevät kaikenlaiset muutokset, 
koska he halusivat säilyttää tunteenomaisesti vanhaa ja antoivat 
siksi nykyhetken liukua ohitseen.

Tämä näkyy hyvin myös Suomen Kuvalehden toimittajien 
jutuista. Ne ovat sitä mitä he itse kutsuvat ”valtamedioiden laa-
tujournalismiksi”, ja osin ovatkin, mutta aiheiden valinta kertoo 
paljon siitä, mihin lehti haluaa ihmisten kääntävän katseensa 
ja mistä pois, unohtaen Wrightin esittämän toiveen, että op-
pisimme tunnistamaan tapaukset, joissa ideologiset perustelut 
ja vaatimuksen ovat pelkkiä itsekkyyden vaatimuksia; television 
kasvattama tavallinen kansa sanoisi saman asian toisin, iskevästi 
ja totuudellisesti liikoja; tämän television ja Aku Ankan kas-
vattaman sukupolven piti murtaa tavallisen kansan kielellisestä 
rappiosta huolestuneen eliitin mielestä sivistyksen ihmeitäteke-
vän ja kansakuntaa koossapitävän voiman, mutta sen kasvattama 
sukupolvi keksikin internetin, facebookin ja älypuhelimet, ja on 
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yhtä älykäs ja luova, ellei enemmänkin - kuin monet sitä edel-
täneet sukupolvet. 

Tämä on se Mannerin varoittama nykyhetken liukuminen 
eliitin ohitse, sillä lukeminen ei ole enää vain kirja ja sanat, vaan 
myös ääni, kuvat ja liikkuva virtuaalitodellisuus kokemuksena 
yhdessä ja erikseen. Luemme viime kädessä vahvistaaksemme 
omaa minäämme ja saadaksemme tietää, mistä se on aidosti 
kiinnostunut. Siksi hyvä kysymys kaiken tämän jälkeen kuu-
luukin, miksi ylipäätään lukea kirjaa, jos se on huono tai runoa, 
jos se on epäaitoa ja tekoälyllistä valheellisuutta täynnä? Juuri 
näin tekee edelleenkin eliitti, mutta tavallinen kansa ei -siinä on 
suuri ero, ja sen huomaa joka päivä edukseen turuilla ja toreilla 
rikkaissa kansankielisissä ilmaisuissa, mutta aivan erityisesti val-
tamedian erilaisten, ja aiemmin lähes tabuina pidettyjen raja-ai-
tojen kaatumisessa. 

Raja-aidat mainonnan, viestinnän ja markkinoinnin välillä 
kaatuvat ryskyen joka päivä samalla kun uutiset toimittajien siir-
tymisestä milloin minkäkin muun kuin toimituksen palveluk-
seen yleistyvät, kuten 16.1 ”Freelancer” -journalistien facebook 
- päivitykseen lainattu ”Mainos&Markkinoissa” ollut juttu Ville 
Blåfieldin siirtymistä viestintätoimisto Miltonin palvelukseen.

”Blåfieldin mielestä ajattelu journalismin ja muun viestinnän 
välisestä raja-aidasta on jo osin vanhentunut. Moni toimittaja 
on tehnyt viime vuosina loikan mediatalosta viestintätaloon. 
Toimittajan työssä kertynyttä asiantuntemusta voi Blåfieldin 
näkemyksen mukaan hyvin hyödyntää myös konsulttitalossa. 
Viestinnän, tarinankerronnan ja journalismin asiantuntemusta 
voi käyttää monenlaisissa tehtävissä, eikä pelkästään journalisti-
sissa tehtävissä. On paljon ihmisiä, jotka työskentelevät jatkuvas-
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ti aidan molemmilla puolilla ja pitävät itse huolen hygieniasta. 
Näin se on ollut minusta jo pidempään.”

Ehkä siksi meidän tulisi kerrata sitä, oppiaksemme erotta-
maan oleellisen epäoleellisesta, mitä eräässä Platonin Faidonin 
tunnetussa jaksossa Sokrates kertoi, kuinka nuoruudessaan oli 
tiedonhalussaan kääntynyt luonnonfilosofian tutkijoiden puo-
leen. Hän oli halunnut oppia tuntemaan vastaukset sellaisiin 
yleisiin syitä koskeviin kysymyksiin, kuin miksi jokin syntyy, 
tuhoutuu ja ylipäänsä oli olemassa? Sokrates kysyi, oliko ajatte-
lukykymme veren, ilman vai tulen vaikutusta?

Puolalainen tunnettu sosiologi Zygmunt Bauman, joka tun-
netaan myös toteamuksestaan ”Mitä pahuus on, on kysymys, jo-
hon on mahdoton vastata” puhuu kirjassaan ”Notkea moderni” 
(Vastapaino 2002) hieman samaa tarkoittaen vaikeasti käsitet-
tävästä ilmiöstä nimeltään vapaus, joka Baumanin mielestä tar-
koitti kirjaimellisesti vapautumista kahleista. Hänen mukaansa 
se, että tunsi itsensä vapaaksi rajoituksista, vapaaksi toimimaan 
omien toiveidensa mukaan, tarkoitti tasapainon löytymistä toi-
veiden, mielikuvituksen ja toimintakyvyn välillä.

Paha, siitä huolimatta että sitä on kaikkialla ja paljon, on kä-
sitteenä tuntematon ja vähän käytetty ja nykyisin moraalirelati-
vistinen, hyvyys onkin katsojan silmissä; jokin voi olla aina hyvä 
riippumatta asiayhteyksistä tai olosuhteista. John Keeks sanoi 
pahan olevan pysyvä uhka ihmisten hyvinvoinnille. 

Palataan vähäksi aikaa takaisin notkean modernin pariin, 
mikä juontaa juurensa kaukaa ”tiukan moraalin” keskiajalta, 
jota on usein väitetty pimeäksi, koska tiede miellettiin totuuden 
omistamiseksi ja siitä käytiin verisiä kiistoja; mutta toisin kuin 
on luultu, notkean modernin edellytykset, länsimainen indivi-
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dualismi ja vapaaseen markkinatalouteen perustuva talousetiikka 
syntyivät samaan aikaan.

John Locke on muutenkin merkittävä kynäilijä. Hänen kir-
joituksensa ”Kirje suvaitsevaisuudesta (A Letter On Toleration)” 
sekä ”Kaksi tutkielmaa hallitusvallasta (Two Treatises on Go-
verment)” käsittelevät tuona ajankohtana, 1600 -luvun lopulla, 
ajankohtaisia teemoja uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta sekä 
perustuslaillista hallitusvaltaa, sen jälkeen kun oli siirtynyt Hol-
lantiin maanpakoon osallistuttuaan salaliitoon, jonka tarkoituk-
sena oli murhata sekä Kaarle II että hänen veljensä Jaakko II, ei 
siis mikään perinteinen filosofinynnerö. 

Locken merkittävin teos ”Essee inhimillisestä ymmärtämises-
tä (An Essay Concering Human Understanding)” yhdessä Isac 
Newtonin Principan kanssa ratkaisivat Michael Ayersin mukaan 
lopullisesti ”jumalten ja ”jättiläisten” välisen taistelun.

”Tämän kiistan osapuolet tunnetaan nykyään ”rationalistei-
na” ja ”empiristeinä”. Toisella puolella olivat ne ennen muuta 
kartesiolaiset uuden mekanistisen fysiikka- käsityksen puolusta-
jat, jotka väljästi omaksuivat väljästi uusplatonistisen tiedeteo-
rian. Sen mukaan tiedossa on kyse inhimillisen ja jumalallisten 
ideoiden välisestä yhteensopivuudesta. Toinen osapuoli pyrki so-
vittamaan uuden fysiikan vähemmän teologiseen ja enemmän 
aisteihin perustuvaan naturalistiseen tietoteoriaan. Heihin vai-
kutti ennen muuta epikurolainen Pierre Gassendi. 1700- luvun 
ensimmäisten vuosikymmenten aikaan Essay ja Principia jätti-
vät vähitellen kartiolaiset kilpailijansa varjoon. Niiden varjossa 
muotoutui ja kasvoi seuraava merkittävä filosofinen suuntaus, 
idealismi.”

Michel Ayersin mukaan Locke oli kenties Kantia lukuun ot-
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tamatta moderneista filosofeista kaikkein vaikutusvaltaisin, jolle 
Kant oli suuressa kiitollisuudenvelassa.

”Filosofiassa keskustellaan yhä edelleen siitä, onko Locken 
filosofian kaltainen mutta yksityiskohdissaan tarkistettu ja kor-
jattu ei-dogmaattinen realismi järkevämpi kanta kuin sellainen 
idealismi, joka pääpiirteissään seuraa Kantia mutta jota on muo-
kattu ja saatettu ajan tasalle. Tämä on kenties meidän aikamme 
keskeisin metafyysinen kysymys.” 

Sosiologi Baumanin mielestä ”elämme pelon aikaa” jatkuvassa 
epävarmuudessa ja avuttomina kyvyttömyytemme keskellä teke-
mään mitään silloin kun pitäisi. 

Siksi hän erottaa toisistaan tärkeän käsiteparin, ”subjektiivisen 
ja objektiivisen vapauden”, koska epäolennaisuuksien keskellä 
olennaisuuksia etsittäessä vastakohtien löytäminen on kaiken 
alku ja lähtökohta matkalla kohti olennaista ajattelua ja ongel-
mien asiallista analysointia. 

Samalla ne toimivat antiikin filosofisen perinteen mukaan 
myös dialektisina harjoituksina, joilla musta saadaan näyttämään 
haluttaessa valkoiselta ja väärä oikealta.

”Subjektiivisen ja objektiivisen vapauden erottaminen toisis-
taan avasi aivan oikein Pandoran lippaan, joka oli täynnä häm-
mentäviä ”ilmiö vs. olemus”-tematiikkaan liittyviä kysymyksiä. 
Nämä kysymykset olivat filosofisesti toinen toistaan merkittä-
vämpiä ja niillä saattoi olla valtaisia poliittisia seurauksia. Yksi 
kysymyksistä vihjasi mahdollisuuteen, että se mikä tuntuu va-
paudelta, ei itse asiassa olekaan vapautta, että ihmiset saattavat 
olla tyytyväisiä osaansa vaikka se olisi kaikkea muuta kuin ”ob-
jektiivisesti katsoen” tyydyttävä. Että he tuntevat itsensä vapaiksi, 
vaikka elävätkin orjina, jolloin heillä ei ole kiirettä vapauttaa it-
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seään ja he tulevat luopuneeksi tilaisuudesta oikeaan vapauteen.”
Baumanin mukaan tuohon käsitykseen liittyy kuitenkin ole-

tus siitä, että ihmiset eivät välttämättä kykene arvioimaan osaan-
sa, minkä vuoksi heitä täytyy jopa pakottaa tai houkutella, mutta 
vähintäänkin opastaa ”objektiivisesti katsoen” olemaan vapaita. 
Lisäksi täytyy ruokkia heidän rohkeuttaan ja päättäväisyyttään 
taistella sen puolesta. 

Ehkä siksi peli on vaikeaa ja monimutkaista ja sai filosofi 
Richard Rortyn väittämään, ettei nykyfilosofeilla ole juuri muuta 
virkaa kuin ryhtyä rupattelemaan maailmasta sellaisena, kuin he 
sen näkevät, kukin omasta näkökulmastaan. 

Sitä tukee ainakin Baumanin väite siitä, että vielä tätäkin syn-
keämpi aavistus jäyti filosofien sydämiä: ehkä ihmiset eivät ha-
lunneetkaan olla vapaita eivätkä pitäisi vapautumisen ajatukses-
ta, kun käy ilmi, millaisia koettelemuksia, ristiriitoja ja vastuuta 
vapauden saaminen tuo mukanaan, amerikkalaisen kirjailija 
Herbert Sebastian Agarin kuuluisan tokaisun tavoin; hän väitti 
totuuden, joka vapauttaa ihmisen, olevan totuus, jota ei kukaan 
halua kuulla.

Filosofit Alain Badiou ja Timo Airaksinen ovat toista maata. 
Airaksinen väittää kyseessä olevan maailman ja ihmisen suhtees-
ta, ja löytää sitä kuvaamaan kolme erilaista peruskuviota; ihmi-
nen on maailmaa vastaan, ihminen on maailmassa tai ihminen 
luo oman maailmansa; kyseessä on myös sanojen, kasvatuksen 
ja kulttuurin tavoin vallan mahdista mielissämme ja elämässäm-
me, sillä valta asettuu meihin sisälle kulttuurin kanavia pitkin 
salakavalan luihusti ja tiukalla otteella hellittämättä meistä edes 
kuolemassa.

Tästä kertoo Robert Triversin kirjoittama ”Petos ja itsepetos 
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ihmiselämässä” (Terra Cognita 2011) -kirja. Triversin mielestä 
aika olisi nyt kypsä yleiselle, evolutiiviseen logiikkaan perus-
tuvalle petoksen ja itsepetoksen teorialle, joka periaatteessa 
pätee kaikkiin lajeihin, mutta aivan erityisesti meidän omaan 
lajiimme, ihmisiin:

”Olemme läpikotaisin valehtelijoita, jopa itsellemme. Yksi 
arvokkaimmista ominaisuuksistamme, kieli, sekä vahvistaa 
kykyämme valehdella että laajentaa sitä merkittävästi. Valeh-
telemme avaruudessa ja ajassa kaukana olevista tapahtumis-
ta, toisten käyttäytymisen yksityiskohdista ja merkityksistä, 
sisimmistä ajatuksistamme ja haluistamme jne. Mutta miksi, 
miksi itsepetos? Miksi meillä on ihmeellisiä aistinelimiä in-
formaation havaitsemiseksi, mutta vääristämme saamamme 
informaation?”

Airaksinen kirjoittaa teoksessaan ”Moraalifilosofia” hyveiden 
olevan radikaali haaste yleiselle etiikalle, mutta samalla hyveet 
jäävät helposti edustamaan joko ajatuksetonta konservatismia 
tai fanaattisuutta. Ihmisen loisto ei voi olla hänen mukaansa 
vain ihmisen elämän ristiriidattomuutta. Airaksinen myös väit-
tää, että eräs hyveen lajeista syntyy modernista hyötyajattelusta. 
Hänen mukaansa hyve on juuri se tekijä, joka auttaa menesty-
mään elämässä ja tuo suurimman hyödyn yksilölle ja ihmiselle. 

Moraalifilosofinen ongelma syntyy Airaksisen mielestä, kun 
totuttuja sovinnaisuuksia tutkii ja arvostelee, jolloin ne osoit-
tautuvat joko sisällyksettömiksi vakuutteluiksi, tai totunnais-
tapaan perustuviksi vakaumuksiksi. 

Perusteita ei löydy Airaksisen mukaan löydy, koska ajatuksil-
la on selvä pintarakenne, mutta ei lainkaan syvyyttä. Maailman 
pitäisi olla ihmisten mielissä koko ajan muotoutumassa olevaa 
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merkitystä; ihmiset olisivat suojattomia tämän todellisuuden 
kuljettaessa heitä tavalla, joka asettaa heidät jatkuvasti häm-
mennyksen ja pelon valtaan.

Osuva esimerkki hyveistä haasteena radikaalille etiikalle on 
seuraavassa luvussa ”Yhteisten tupruttelujen aika on ohitse” 
käsitelty ”The Post”-elokuvan muistuttama historiallinen sa-
navapaus- ja lähdetaistelukeskustelu, sillä sananvapaustaistelua 
käydään koko ajan kaikkialla maailmalla, mutta viime aikoina 
se on myös tullut erityisen pelottavan lähelle Suomessa, jossa 
on totutusti ollut yksi maailman parhaista lähdesuojista (uutis-
ten mukaan vaikuttaa että kulissien takana on jatkuvasti käyn-
nissä ”kissa hiiri”-leikki toimittajien ja viranomaisten kanssa 
suuren maailman tyyliin). 

Tässä kohden pitää kuitenkin muistaa mitä kolmen valtio-
tieteilijän ”The Media Elite” -kirjan kansallista mediaa (mm. 
The New York Times, The Washington Post ja tv-yhtiöt) koske-
vassa tutkimuksessa kävi ilmi, että useimmat journalistit olivat 
demokraattipuolueen äänestäjiä, ja heidän mielipiteensä olivat 
kaukana vasemmalla tavallisen väestön mielipiteistä monissa 
keskeisissä kysymyksissä kuten positiivinen syrjintä, ydinvoi-
ma, 1970-luvun energiakriisi, koulubussit, abortti ja homojen 
oikeudet. Vastaavasti toimittajat painottivat vasemmistolaista 
agendaa uutisissaan. 

Tieteilijöiden mukaan kyse lienee siitä, että samanmielis-
ten joukossa muodostuu alitajuisesti tietyllä tavalla vinoutu-
nut kuva todellisuudesta. Professori Jim A. Kuypersin vuonna 
2002 julkaiseman ”Press Bias and Politics-tutkimuksen” tut-
kimuksen mukaan keskeiset tiedotusvälineet suosivat vasem-
mistolaisia näkökohtia. Tämä näkyy mm. rotu-, sosiaaliturva-, 
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ase- ja ympäristökysymyksissä. Myös monet muut, huippu-
yliopistojenkin tutkimukset ovat todenneet uutistoimitusten 
kallistuneen vahvasti vasemmalle. 

MTV kertoi nettisivuillaan 13.3.2018 miten keskusrikospo-
liisin mukaan sillä oli lailliset perusteet tehdä erityinen kotiet-
sintä Helsingin Sanomien toimittajan kotiin (oikeus vahvisti 
sen 27.2.). Tutkinnanjohtaja ja rikostarkastaja Janne Järvisen 
mukaan toimittaja kertoi itse hätäkeskukselle olevansa toinen 
Helsingin Sanomien viestikoekeskusuutisointiin osallistuneista 
toimittajista.

Jutussa toimittajan asianajajan mukaan tietokoneella ei 
ollut kuitenkaan kyseiseen uutisointiin liittyvää materiaalia. 
Hän tuhosi tietokonettaan turvatakseen muihin projekteihin-
sa liittyvän lähdesuojan. Asianajaja Kai Kotiranta vastasi, että 
kotietsinnän yhteydessä suoritettu takavarikko oli kokonaisuu-
dessaan laiton.

”Kyseessä on nimenomaisesti toimittajan lähdesuojan kuu-
luvista asioista. Sitä koskevat eri säännöt kuin tavallisia pakko-
keinoja. Nähdäkseni tutkinnanjohtajalta on unohtunut tämä.”

Airaksinen väittää, että kun ajattelee myönteisesti, luo samal-
la kuvitelman hyvästä maailmasta, jolloin myös väite maailman 
hyvyydestä on tosi. Airaksinen varoittaa, että myönteisessä ajat-
telussa silloin vaadittavan oman ajatustoiminnan merkitys on 
toissijainen, suhteessa asioiden mykkään hyväksymiseen -vaa-
rana on nimittäin silloin itsepetos, tuo hänestä paheista yleisin.

”Kun onnistuu vakuuttamaan itselleen olevansa paras ja me-
nestyksekkäin, on jo pettänyt itseään. Harva meistä loppujen 
lopuksi on nero tai edes poikkeuksellisen lahjakas.”

Kyynisenä, mutta empaattisena pessimistinä tunnettu Ai-
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raksinen, jonka sydän sykkii lämpimästi ihmisyydelle, puhuu 
tunnettuun tapaansa kirjansa kolmannessa osassa ”suomalaisen 
kulttuurin pyhästä hyssyttelyhengestä”, joka on kaiken pahan 
alku ja juuri ja sopii myös liitettäväksi sekä ”radikaaliin pahaan 
- ihmisen mahdollisuuteen toimia oma velvollisuuttaan vas-
taan”, josta sekä filosofit Immanuel Kant että Hannah Arendt, 
jonka analyysi epäilevästä suhtautumisesta banaaliin pahaan ei 
toimi enää nykyaikana, puhuivat (se on absoluuttinen paha, 
jota ei johtaa mistään ajateltavissa olevasta inhimillisestä motii-
vista. Se on pahaa itsensä vuoksi juuri sen vuoksi ettei sille voi 
löytää mitään rationaalista syytä) että Triversin puhuu suurena 
petoksena ja itsepetoksena ihmisen elämässä.

Hannah Arendt osasi aavistella pahoja uuden ihmisen syn-
nyn yhteydessä, ja keksii myöhemmin intuitiivisesti huonojen 
kokemustensa ja Adolf Eichmanin sotaoikeudenkäyntiä seura-
tessaan intuitiivisesti keksimänsä termin ”arkipäivän fasismi”, 
kuvaamaan meissä kaikissa arjen keskellä elävää suunnatonta 
pahuutta, joka mahdollistaa pahan ylivallan jatkumisen ih-
mismielissä, ja on tavallista ja yhtä helposti esiin tulevaa kuin 
(tekopyhä) hyvä, ihan kuin hän olisi aavistanut ettei uusi ih-
minen - projekti onnistu, ja ennustanut varovaisesti Trumpin 
tapaisten psykopaattilurjusten valtaantulon ja ihmiskunnan 
luisumisen staattiseen olotilaan ja kohti itsesäälistä tuhoaan.

”Tässä on selvästi kyse ajattelusta, ja ajattelemattomuus 
-huoleton piittaamattomuus, toivoton hämmennys tai itseään 
selviksi ja joutaviksi muuttuneiden ”totuuksien” tiedostamaton 
toistaminen - on mielestäni aikamme silmiinpistäviä piirteitä. 
Ehdotukseni on hyvin yksinkertainen: keskittyä ajattelemaan 
sitä, mitä teemme.”
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Arendtin sanat pelottavan profeetalliset sanat yli viidenkym-
menen vuoden jälkeen ”ajattelemattomuus -huoleton piittaa-
mattomuus, toivoton hämmennys tai itseään selviksi ja jou-
taviksi muuttuneiden totuuksien tiedostamaton toistaminen”, 
sopivat kuvaamaan myös meitä nykyisin vaivaava tautia, jolle 
on annettu paradoksaalisesti nimeksi ”totuudenjälkeinen aika” 
ihan kuin sitä olisi edeltänyt joku ihmeellinen ja autuaaksi to-
tuutta levitelleet ja heidän kätensä synnin tahroista pessyt ”to-
tuuden aika”, mutta historiantutkimuksen, myös aatehistorian, 
yksi perusedellytyksistä on ymmärtää menneisyyden ihmistä 
tämän omista lähtökohdista ja yrittää löytää niin aitoa ääntä 
hänen sisältään kuin mahdollista.

Hannah Arendtin mukaan pahalta puuttui oma-aloitteisuus 
ja kaikkinainen suuruus, ja sitä voisi yhtä hyvin kutsua banaa-
liksi sen ristiriitaisen luonteen vuoksi, koska tästä hankauksesta 
syntyvät nykymaailman kärsimysnäytelmän kiirastuli järkyttä-
vine nöyryytettyine ja polvilleen alamaisennöyrästi pakotettuine 
ihmiskohtaloineen. 

Arendt rajoittuu kirjassaan rakastettavan kärsivällisesti per-
kaamaan niitä yleisiä inhimillisiä kykyjä, jotka kasvavat ihmi-
senä olemisesta ja jotka ovat pysyviä eli joita ei voida lopullisesti 
menettää niin kauan kuin itse ihmisenä oleminen ei muutu. 

Arendtin peruskysymys ihmiselle on: mitä teemme? Hän 
pohtii työtä ja yrittää jäljittää sitä mistä uuden ajan maailmasta 
vieraantumisesta on kysymys (uusi aika ei ole sama kuin mo-
derni aika; tieteellisestä näkökulmasta uusia aika alkoi 1600 
-luvulla ja loppui 1900 -luvun alussa. Poliittisesta näkökulmasta 
moderni maailma alkoi ensimmäisestä ydinräjähdyksestä).

Arendtin vastaus totuudenjälkeiselle ihmiselle on aktiivi-
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nen toiminta hyvien asioiden puolesta pahaa vastaan poliitti-
sin keinoin, mutta aika on muuttunut kirjan kirjoittamises-
ta viidessäkymmenessä vuodessa nykyisessä moraalisen tajun 
tylsistyneessä ajassa täydellisesti, ja jopa toisilleen vaarallisesti 
vastakohdikseen, toisin kuin ne kirkkaat antiikin idealistiset fi-
losofit, jotka loivat yksilön, luonteen ja eri mieltä olemisen tai-
don vastavoimiksi maailman nimellä kulkevalle historialliselle 
katastrofille, kaiken latistavalle ja teknisiksi suorituksiksi alista-
neille ihmismielen insinöörien lihamyllyjen tuottamille mitään-
sanomattomille keskinkertaisuuksille, niille surkean säälittäville 
mitättömyyksille, mitkä jatkuvasti pauhasivat kovaäänisesti mil-
loin mihinkin edistysuskoon käärittyjen kotivallankumouksien 
apokalyptisinä tykkeinä, hukuttaen alleen aina väistämättä ih-
misen äänen, kirkkaan älyn ja valoisan maailmannäkemyksen 
sekä yhä harvinaisemmaksi käyneen ystävällisen ihmisluonteen, 
unohtaen Caton ehdottoman eettisyyden: yksilön yhteisönsä 
hyväksi tekemien palvelusten tärkeyden yksilön ja yhteisen mo-
raalin selkärankana. Caton sanoin:

”Älä murehdi, mitä kohtalo tuo tullessaan: ei pelkää kuole-
maa se, joka pystyy halveksimaan elämää.” 

Filosofi Airaksista voisi kutsua hyvän puolesta pahaa vas-
taan taistelevaksi ”lempeäksi totunnaistapojen ja mukavuuden 
tappajaksi”, sillä hänen näennäisen kiltin ulkokuorensa sisällä 
elää sokraattis -nietzscheläinen riidankylväjä siinä mielessä, että 
ymmärtää Nietzschen tavoin ihmisen epätoivon uskonnollisen 
riippuvuuden tuhoisana tuotteena.

Airaksinen väittääkin nyky-ympäristömme muuttuneen lap-
sellisiksi. Tietoyhteiskunta ja sen mediat ovat hänen mielestään 
infantilismin palveluksessa tuottamassa todellisuutta, jota voi 
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kuvata pornografiseksi.
”Ihmisen odotetaan tuijottavan lasittunein katsein sille tar-

jottuja ikoneita, joiden merkityksestä ei saa selvää. Valtaraken-
teet piiloutuvat mielikuvien taakse, eikä todellisuus siksi voi 
enää olla läpinäkyvä. Meidät vietellään mukaan leikkiin, joka 
tuskin on oman etumme mukainen, mutta joka muodostaa 
identiteettiä aivan uudella tavalla. Mikä on tämä tapa ja mitä 
siitä seuraa?”

Trivers väittää meidän pettävän itseämme voidaksemme pet-
tää muita paremmin, sillä toisten puijaamiseksi meillä saattaa 
olla hänen mukaansa houkutus järjestää informaatiota sisäisesti 
kaikennäköisillä epätodennäköisillä tavoilla, ja tämä tapahtuu 
pääosin tiedostamatta. Trivers lähtee siitä olettamuksesta, että 
itsepetoksen ensisijainen tehtävä on hyökkäävä, kun mittana 
on kyky puijata muita.

”Omassa lajissamme petos ja itsepetos ovat saman asian kak-
si puolta. Jos petoksella tarkoitetaan vain tietoisesti harjoitet-
tua pettämistä, suoranaisia valheita, huomaamatta jää paljon 
suurempia tiedostamattoman petoksen luokka, muun muas-
sa aktiivinen itsepetos. Toisaalta jos tutkitaan itsepetosta eikä 
nähdä sen perustuvan toisten pettämiseen, sen tärkein tehtävä 
jää huomaamatta. Saattaa olla houkutus rationalisoida itsepetos 
tarkoitukseltaan puolustukselliseksi, kun todellisuudessa se on 
yleensä hyökkäävää.”

Hieman yllättäen samoille asioille Bauman antaa erilaisena 
yhteiskunnallisena merkityksenä sanan ”notkeus”, jota hänen 
mukaansa voidaan pitää jopa osuvana metaforana, kun halu-
taan kuvata nykyistä, monessakin mielessä ”uudenlaista” vaihet-
ta modernissa historiassa, mutta myöntää heti perään auliisti, 



173

että ajatus saattaa olla ristiriitainen. 
Silti hän pitää kiinni kannastaan modernin synnynnäisestä 

”notkeudesta”, minkä voisi myös tulkita perinteisimmin sanalla 
”valheellinen tai petollinen” alati muuttuvassa olemuksessaan ja 
merkityksessään (kristillisen metaforan mukaan se olisi Paholai-
sen yksi monista tavoista kiusata viettelyksillä kahden maailman 
välillä tasapainoilevaa viatonta ja epävarmaa ihmistä).

”Moiset vastalauseet ovat paikallaan varsinkin jos muistam-
me, että Kommunistisen manifestin kirjoittajien keksiessä kuu-
luisan iskulauseen ”kaikki pysyväinen haihtuu utuna ilmaan” 
(melting the solids) puolitoista vuosisataa sitten he viittasivat 
tekoihin, joilla itseluottamusta ja elämäniloa uhkuva moderni 
henki suuntasi yhteiskuntaan, joka oli sen kunnianhimoiseen 
makuun aivan liian joustamaton ja vastahakoinen muuttumaan 
ja muokkaantumaan - olihan tuo yhteiskunta kaavoihinsa kan-
gistunut. Moderni henki oli moderni vain, koska se oli päättä-
nyt, että todellisuus täytyy vapauttaa oman historiansa pakko-
paidasta - ja se taas onnistuisi vain sulattamalla kiinteät aineet 
(sulattamalla toisin sanoen, määritelmän mukaan, mikä kestää 
aikaa eikä piittaa sen kulumisesta tai on immuuni sen kululle). 
Tuo tavoite edellytti puolestaan ”pyhän maallistamista”: men-
neisyyden ja ennen kaikkea tradition, siis nykyisyydessä olevien 
menneisyyden kerrostumien ja jäänteiden, kieltämistä ja riisu-
mista sädekehästään. Siksi moderni henki vaati sen uskomuksis-
ta ja uskollisuuksista taotun suojavarustuksen murtamista, joka 
salli kiinteiden aineiden vastustaa norjistumista.”

Baumanin kielikuvat ovat hauskoja ja tiivistelmät osuvia. 
Hän tarkoittaa tapoja, politiikkaa, uskomuksia ja valtaraken-
nelmien sisuksina toimivia aatteita kun hän ensimmäiseksi aset-
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taa samalle modernismin agendalle, jota Stephen Toulmin piti 
epäonnistuneena jo alkuunsa, koska se perustuu vääränlaisen 
varmuuden etsintään ja matemaattiseen eksaktiuteen pehmei-
den arvojen, epäilyn ja kokeilun kustannuksella, tehtävänään 
maallistaa ja sulattaa perinteiset lojaalisuudet, totutut oikeudet 
ja velvollisuudet ja mitkä lamaannuttivat yritteliäisyyden, eli 
yhdentekevistä velvollisuuksista, joita oli kasaantunut rationaa-
listen seuraamusten kartoittamisen tielle, niin että tuo kohtalo-
kas käänne onnistuessaan raivasi Baumanin mielestä tien Max 
Weberin käsittein instrumentaalisen rationaalisuuden voitto-
kululle ja valta-asemalle, tai kuten Karl Marx sanoisi, talouden 
määräävälle roolille. 

Airaksinen taas tutkii vapautta kiinnostavammin ja selvä-
sanaisemmin filosofisena käsitteenä yksilön näkökulmasta, ja 
kertoo oman motiivinsa asian tutkimiseen olleen se vanha ja 
tylsä ajatus emansipaatiosta, joka muka seuraa asioiden ym-
märtämisestä.

”Minun sukupolveni opetettiin ajattelemaan vapauden ole-
van välttämättömyyden ymmärtämistä. Toinen totuus oli, että 
ahdistus lakkaa, kun asian ymmärtää. Valistus vapauttaa. Valis-
tus on terapiaa. Tuskin asia on näin yksinkertainen. Ehkä on 
vain mukava nähdä kaikki asiat eri tavalla kuin tavallista. Kaikki 
uusia vanhan tylsyyden seassa virkistää. Uudet kuvitelmat ovat 
huvittelua, mitään ne eivät muuta. Sitten on olemassa vanha 
filosofinen pahe, kriittisyys ja halu kyynisyyteen. Tyhjiä tynny-
reitä on mukava potkia.”

Bauman tunnustaa, että vapaus on monimutkainen käsite 
myös vallan näkökulmasta ja sosiologisena käsitteenä, sillä hä-
nen mukaansa modernismista rakentui kerroksittain uusi jär-
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jestys, joka määriteltiin valtaosin talouden ehdoin ja näin ra-
kentui hänen mielestään uusi järjestys, minkä oletettiin olevan 
korvaamiaan järjestelmiä lujempi, koska se oli niistä poiketen 
immuuni ei-taloudellisen toiminnan esittämille haasteille.

”Useimmat poliittiset tai moraaliset vivut uuden järjestyk-
sen muuttamiseksi tai uudistamiseksi ovat murtuneet tai käy-
neet liian lyhyiksi, heikoiksi tai muutoin tehtäväänsä sopimat-
tomiksi. Ei niin, että talous olisi paikkansa vakiinnutettuaan 
kolonisoinut muun yhteiskunnallisen elämän, kouluttanut sen 
uudelleen ja pakottanut tavoilleen. Talous alkoi hallita ihmisten 
elämää, koska kaikesta muusta mitä tuossa elämässä olisi voinut 
tapahtua, on tullut yhdentekevää ja tehotonta, ainakin tuon 
järjestyksen säälimättömän, jatkuvan uusintamisen näkökul-
masta.”

Airaksinen kirjoittaa pythagoralaisen filosofikirjan ihmisestä 
oman kulttuurinsa osana, siitä miten ihminen ottaa itselleen 
identiteetin, joka määrää sen mikä ja kuka hän on, unohtamatta 
Pythagoraan kuuluisaksi tekemän lauseen velvoittavuutta kai-
ken mittana oleva ihmisen; mutta identiteettimme perustuu 
enemmin hänen mielestään puheeseen kuin aivoihin. 

Airaksinen kysyy myös haastaen lukijansa kuin Baumanin 
sosiologista modernin notkeutta uhmaten, miten identiteetit 
syntyvät, mistä ne tulevat ja mihin ne menevät? Samalla hän 
kumoaa sen ajatuksen, että kukin meistä on, mitä on, aivojensa, 
geeniensä tai oman muuttumattoman luonteensa vuoksi. 

Bauman väittää Claus Offren ”The Utopia of the Zero Op-
tion” -kirjoituksessa, joka ilmestyi vuonna Praxis Internatio-
nalissa vuonna 1987, sisältämän teesin mukaan yhteiskuntien 
muuttuneen jo tuolloin niin joustamattomiksi, että pelkkä 
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yrityskin pohtia normatiivisesti tai uudistaa niiden järjestystä 
oli vaikeaa. Toisin sanoen niiden sisäisten prosessien koordi-
nointia, mikä oli jo käynyt melkein mahdottomaksi, koska ne 
olivat käytännön kannalta hyödyttömiä ja siten pohjimmiltaan 
riittämättömiä kielensä, kulttuurinsa ja historiansa tuotteina.

”Meidät vietellään mukaan leikkiin, joka tuskin on oman 
etumme mukainen, mutta joka muodostaa identiteettiä aivan 
uudella tavalla.”

Airaksinen ihmettelee mikä on tämä tapa ja mitä siitä seuraa, 
ja väittää ihmisen kokeman nyky-ympäristön paineen olevan 
kova ja määräilevä. Valtarakenteet piiloutuvat mielikuvien taak-
se, eikä todellisuus siksi voi enää olla läpinäkyvä hänen mie-
lestään. Ensimmäiseksi teemakseen hän nostaa kiellon ja sen 
vaikutuksen ihmisen elämän järjestämiseen. 

”ihminen ei voi elää miten vain. Kaikella on rajansa. Jotta 
rajat olisivat olemassa, ne on ensin vedettävä. Tämä vaatii väli-
neitä. Tärkein näistä on kieltosana, ”ei”, joka erottaa sen, mikä 
maailmassa on, siitä, mitä maailmassa ei ole, ei saa olla eikä tule 
olemaan.”

Airaksinen kysyy, jos myönteinen ajattelu johtaa itsepetok-
seen, mitä se sitten olisi ja miten se syntyisi? Aiemmin Airak-
sinen on jo todennut, ettei kaikki myönteisyys houkuttele pa-
heeseen. 

”Kun vain ajautuu ajatusten ja tapahtumien virrassa pitäen 
niitä hyvinä ja suotavina, ei joudu moraaliseen vaaraan. Tämä 
on viatonta myönteisyyttä, jossa piilotettu ”kyllä”-sana tekee 
työtä käyttäjänsä hyväksi. Itsepetos vaati enemmän. Se on 
myönteisyyden epätoivoa.”

Airaksinen antaa heti väitteensä perään liudan vakuuttavia 
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esimerkkejä Itsepetoksesta. Se on Airaksisen mielestä myös 
pahe, josta on haittaa ihmiselle. Haitta syntyy Airaksisen mu-
kaan itsepetoksen kertautumisesta. Tilanne johtaa ihmisen yhä 
syvemmälle valheeseen, josta on vaikea päästä eroon.

”Mikä itsepetos on? Itsepetos syntyy silloin, kun ihminen 
uskoo johonkin asiaan, joka on hänelle mieluinen vain siksi, 
että se on mieluinen. On mielenkiintoista, että ihminen on niin 
altis itsepetokselle kuin hän on. Voisi kuvitella päinvastaista, 
nimittäin, että ihminen uskoo totuuteen tosiasioiden perusteel-
la ja käyttää totuutta päästäkseen päämääriinsä ja lisätäkseen 
hyvinvointiaan. Näin ei tunnu kuitenkaan käyvän.”

Itsepetoksessa pahinta on se, että petturi on koko ajan läsnä 
ja tietää mitä on tekemässä oman itsensä ja tietämänsä totuuden 
vahingoksi. Halu uskoa voi johtaa itsepetokseen. Uskomus voi 
olla tosi tai epätosi, sillä ei ole Airaksisen mukaan väliä. 

Ainoa millä on, että itseään pettävä ihminen menettää kos-
ketuksensa todellisuuteen ja joutuu mitä todennäköisemmin 
myös kärsimään siitä. Itsepetos, petos ja valhe ovat tärkeitä työ-
kaluja niin politiikassa, julkisuudessa kuin yksityiselämässäkin 
ja niistä täytyy hybrikseen joutuessaan maksaa kostonjumala 
Nemesiksen vaatima korkea hinta korkoineen. 

Skeptinen tieto maailmasta oli väitteitä, jotka eivät ole tiu-
kasti sidottu asioihin joita ne kuvaavat, jotta niiden todenpe-
räisyydestä voidaan olla varmoja, sen vuoksi klassiset skeptikot 
sanoivat, ettei totuutta voida osoittaa oikeaksi, koska asiat si-
nänsä ovat eri asia, kuin yrityksemme kuvata niitä. 

Tätä minä kutsuisin ”journalistiseksi totuudeksi”, jonka si-
sältöä Thomas Hobbes kuvasi Leviathaniassaan.

”Luonto on varustanut meidät kaikki tehokkailla suurennus-
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laseilla eli intohimolla ja itserakkaudella, joiden läpi katsottu-
na jokainen pienikin uhraus jonkin seikan pyhittämiseksi tai 
jonkin velvollisuuden täyttämiseksi näyttäytyy heille suurena 
vääryytenä, mutta heiltä puuttuu kaukoputki, nimittäin mo-
raalinen ja yhteiskunnallinen tiede, jonka avulla he näkisivät 
kaukana tulevaisuudessa vaanivat kurjuudet, joita ilman ei täl-
laisia uhrauksia voi välttää.” 

Timo Airaksisen sanoma on hyvä pitää mielessä, mietties-
sämme miksi olemme mitä olemme ja teemme mitä teemme, 
varsinkin Zygmunt Baumanin ajatusta seuraamalla siitä, että 
olemme siirtyneet ”raskaan ja vankan modernin ajasta kevyen 
ja norjan modernin” aikaan, mikä on kiinnostavaa, koska se on 
myös yksi mahdollinen selitys totuudesta ja totuudenjälkeisestä 
ajasta sekä kollektiivisten arvojen eli yhteisten asioiden hoidosta 
muuttumisesta, vallasta ja vapautumisesta sekä yksilöllisyydestä. 
Keveydestä ja norjuudesta on Paul Valery kirjoittanut osuvan 
kuvauksen.

”Keskeytyminen, sekasorto, yllätyksellisyys ovat tuttuja asioi-
ta elämässämme. Niistä on jopa tullut todellisia tarpeita monille 
ihmisille, joiden ajatuksia ei enää ruoki mikään muu kuin no-
peat muutokset ja toistuvat ärsykkeet. Emme enää kykene sie-
tämään mitään kestävää. Emme enää tiedä, miten tylsistyminen 
kantaa hedelmää. Koko kysymys voidaan kiteyttää näin: kyke-
neekö ihmismieli hallitsemaan ihmismielen aikaansaannokset?”

Airaksinen kuitenkin muistuttaa vielä siitä ristiriidasta, joka 
syntyy ihmisen ja maailman yhteenkuuluvuuden suuntaa poh-
dittaessa, että sitä voidaan yrittää selittää.

”On syytä pessimismiin ja epäilyyn. Emme jaksa uskoa on-
nen mahdollisuuteen tässä maailmassa - ehkä tuonpuoleisessa 
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asiat olisivat paremmin -mutta emme myöskään jaksa uskoa 
tietävämme asiasta kovin paljon. Olemme sokeita ja kuuroja, 
emmekä tunne omaa ympäristöämme. Ihmiselle syntyy silloin 
loputon kaipuu johonkin muualle, transsendenssiin, joka taas 
ilmenee monella tavalla.”

Epikuros olisi neuvonut kääntämään huomion ikävistä 
asioista miellyttäviin, mutta ei Airaksinen eikä von Wright 
huomioon, joka ei väitä että selvänäköisyys lopulta parantaisi 
maailman. Hänestä se loisi ainakin jonkinlaisen humanistien 
ihanteen ”regnum homniksen” palauttamisen edellytyksen ja 
kaventaisi väkivallan, valheen ja itsekkyyden aluetta.

”Tämä riittänee myös syyksi, miksi emme saa pitää taistele-
vien humanistien joukkona Don Quijoteja, vaan valon ritari-
vartiona maan päällä.”

Wright on oikeassa, mutta oliko hän tarkka ennustuksessaan 
Don Quijoteista? Noista ajoista on kulunut pian neljäkymmen-
tä vuotta. 

Onko vallanpitäjien ja valtaan pyrkijöiden nykyisin paljon 
vaikeampaa käyttää tavallisia ihmisiä tavoitteidensa välikappa-
leina kuin tuolloin ja mikä on valtamedioiden rooli tämän pro-
sessin avustajana tai koko prosessia vastustavana voimana ollut? 

On myös hyvä kysyä muistin virkistämiseksi, millainen on 
sivistynyt ihminen nykyaikana? Se ei voi tarkoittaa, ei missään 
nimessä tarkoitakaan, vain yliopistohemmoja vaan myös sydä-
mensivistyneitä kaljaa kittaavia ja urheilua seuraavia tavallisia 
mattimeikäläisiä. 

Kun alussa puhuimme retoriikasta klassisena puhe- ja vaikut-
tamisoppina, ei pidä unohtaa että se on kaiken kirjallisenkin 
suostuttelun eli manipuloinnin pohjana. Jo Ciceron aikana re-
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toriikalla oli merkitystä kirjallisen kulttuurin viitoittamalla tietä 
esimerkiksi historiankirjoitukselle. 

Retoriikan merkitys vakiintui myöhemmin kirjallisessa il-
maisussa sellaiseksi kun sen tänään näemme kirjallisuudessa 
ja valtamedioissa. Valtamediat tekevät mitä tekevät hymyillen 
ilkikurisesti, koska se kaikki betonisoi hallitsevan vallan otteen 
siellä missä mielipaha, levottomuus, ahdistus ja jäykkäniskai-
suus nostattavat niskakarvoja pystyyn ja jalostavat pikkukärsi-
myksistä pahanolon kierroksilla julmasti virnistäviä yksilöllisiä 
kauhukertomuksia heikkojen sortumisesta elon tiellä.

Hymyilevä valta on aina vaarallista, ja lajissaan aina yhtä to-
tuutta vääristelevää, yhtä paljon alhaisiin tekoihin sortuvaa ja 
yhtä kammottavasti sokeaa ja kuuroa hiljaisten kuiskauksille, 
kuin mahtaileva ja moukkamainen psykopaattivalta, sillä valta 
osaa pestä kätensä omasta pahuudestaan puhumalla itsestään 
aina eri tavalla, mutta aina yhtä imartelevasti ja kauniisti, oli 
sitten kyseessä kaksisataa apinaa tai yksi leijona kultahäkissä.

Eikä nykyinen paha ole enää pahasta. Sekin hämmentää, että 
nykyisin suurinta pahaa tekevät hyvää tarkoittavat pikkubyro-
kraatit (Kela, työvoimatoimisto, sosiaalitoimisto), jotka tulkit-
sevat pilkuntarkasti pikkumaisia säädöksiä aina, näennäisistä 
valintamenettelyistä huolimatta, aina vallan, harvoin kansalais-
ten näkökulmasta. Kyse on kollektiivisesta huijauksesta ja har-
hautuksesta, josta Michel de Montaigne kirjoittaa ”Esseidensä 
III” (Wsoy 2005)- luvussa ”Harhautuksesta”.

”Quintilianus sanoo tavanneensa näyttelijöitä, jotka olivat 
niin paneutuneita surijan rooliin, että itkivät vielä kotiin palat-
tuaankin. Ja itsestään hän kertoo, että kun hänen piti herättää 
surua jossakussa toisessa, hän oli omaksunut tunnetilan niin 
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väkevästi, ettei ainoastaan puhjennut yllättäen kyyneliin, vaan 
kalpeni ja kulki kumarassa kuin surun murtama mies.”

Kaikkea tätä vastaan asettuu englantilaisten keksimä ”com-
mon sense”, josta Egon Friedell kirjoittaa Max Reinhardtille 
omistetussa ”Uuden ajan kulttuurihistorian II”-osassa (WSOY 
1989).

”Valistus, josta myöhemmin kehittyi vallankumouksellinen 
dogmatiikka, on englantilainen keksintö: se palautuu Lockeen, 
jopa tarkkaan ottaen aina Baconiin asti, sillä on jo vuosisadan 
ensi puoliskolla Englannissa joukko merkittäviä edustajia ja se 
saavuttaa huippukohtansa niin sanotussa skotlantilaisessa kou-
lukunnassa, jonka päämies Thomas Reid 1764 ilmestyneessä 
teoksessaan ”Inquiry into the human mind on the principles 
of common sense” perusti ”terveen ihmisjärjen” filosofian; se 
opettaa, että sielussa on eräitä arvostelmia, luonnollisia ajatus-
vaistoja, ”self - evident truths”: nämä ovat tajuntamme perus-
tosiasioita, tietomme varmoja sisällyksiä; se, mikä tähänastisissa 
järjestelmissä näyttää tavallisesta järjestä ilman muuta selvältä ja 
johdonmukaiselta, on oikeaa, mikä on sen kanssa ristiriidassa 
tai siitä näyttää hämärältä, on erheellistä. Tähän virtaukseen liit-
tyi saksalainen niin sanottu ”populäärifilosofia”: sen ihanteena 
oli filosofi maailmaa varten.”

Michel Foucaultin mukaan nykyajattelun kokemus vasta-
si eräällä tavoin Nietzschen filosofian epävakaata viimeisen 
ihmisen käsitteellistä hahmoa. Tämä hahmo oli paradok-
saalisesti yhtä aikaa Jumalaa aikaisempi ja myöhempi, koska 
yhtäältä se oli tappanut Jumalan ja toisaalta saattoi kuiten-
kin puhua, ajatella ja olla olemassa vain Jumalan kuoleman 
luomassa tilassa.
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Yhteisten  
tupruttelujen aika 

on ohi
”Olen eri mieltä kanssasi mutta puolustan henkeni uhalla oikeuttasi sanoa 
se.”

-Valistusfilosofi Voltaire

Suomen Kuvalehden kunniaksi on kritiikin ohella sanottava, 
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että tunnejournalismista huolimatta lehden sisältö on älyllistä 
ja jutut on usein myös nautittavan korkeaa kaunokirjallista ta-
soa. Mutta mikä parasta: Suomen Kuvalehdellä on varaa kajota 
yhteiskuntaa rajusti repiviin nykykiistoihin esimerkiksi tuntei-
ta puolin ja toisin nostattavasta maahanmuutosta. 

Niinpä SK:n valitsema näkökulma esimerkiksi 23.3. leh-
dessään ollessa ja toimittaja Leena Kylliäisen jutussa otsikolla 
”Riistetyt” turvapaikanhakijoista ja paperittomista, jotka ovat 
työnantajille väkeä, jota on helppo huijata, oli niin kirjoituk-
sena kuin visuaaliselta toteutukseltaan sekä hätkähdyttävän 
mieleenpainuva että hatunnostamisen arvoinen paikka.

”Yusuf ja Adil asuvat leirintäalueen mökissä. He siivoavat, 
huolehtivat pihoista, remontoivat ja rakentavat laajennusta. He 
ovat tehneet töitä jo puoli vuotta, mutta palkkaa ei ole tullut 
kertaakaan. Ruokansa he ostavat turvapaikanhakijoille makset-
tavalla hieman yli kolmensadan euron kuukausirahalla. Miehet 
tietävät, että Suomessa työntekijälle kuuluisi maksaa palkkaa, 
mutta ovat silti tyytyväisiä. Omassa mökissä on helpompaa 
kuin täyteen ahdetussa vastaanottokeskuksessa. Leirintäalueella 
ei sentään tarvitse pelätä, jollei suututa omistajaa. Sitä he eivät 
aio tehdä.”

SK:n artikkeli kertoo samalla myös miksi emme enää lue 
ja tarvitse vasemmistolehtiä, kuten vielä 50-vuotta sitten, jol-
loin ne suurissa kaupungeissa hengittivät vielä porvarilehtien 
niskaan. 

Omien puolueidensa johtajien sananvapautta heidän koke-
miinsa keskinäisiin kilpailijoihin käyttänyt ja kaikkea vasem-
miston esittämää hyväksi propagandatarkoituksessa mainos-
tanut vasemmistolehdistö ei sanan varsinaisessa merkityksessä 
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tuottanut journalistista tekstiä, vaan enemmänkin jonkinlaista 
”mustavalkoista ja leimaavaa kaveri- ja tiedotusjournalismia”, 
jollei ei ollut enää 60-luvun äkkiradikaalin vaiheen ja repora-
dion jälkeen tilausta ja käyttöä. 

Valtamediat ovat sadassa vuodessa kehittyneet valtavin harp-
pauksin. Sosiologi Zygmunt Bauman kirjoitti, että nykyinen 
versio modernista oli yksilöllistetty ja yksityistetty, ja valtaosin 
yksilön harteille oli sälytetty mallinmuodostamisen taakka sekä 
vastuu epäonnistumisesta. Samalla valtamedia oli ottanut oh-
jenuorakseen, Gorgiaksen sanat Platonin dialogeissa missä hän 
kysyi:

”Onko mitään sen suurempaa kuin sana, joka taivuttaa 
tuomarit oikeudessa, päättäjät valtiopäivillä, kansan kansan-
kokouksessa tai ihmiset missä tahansa poliittisessa tilaisuudes-
sa? Jos sinulla on sanan mahti, teet lääkäristä orjasi, samoin 
urheiluvalmentajasta. Liikemiehen huomataan kokoavan 
omaisuutta ei itselleen vaan sinulle, joka osaat puhua ja saat 
kansanjoukot puolellesi?”

Myönteisyys ei ole Airaksisen mukaan itsepetollista silloin, 
kun se merkitsee vain elämän ja maailman hyväksymistä (sil-
loinhan se on tyyntä lohduttomuutta staolaiseen tapaan). Mut-
ta maailman hyväksyminen, piilotettu ”kyllä” kaikelle, ei ole 
hänen mielestään aivan niin viaton asia kuin voisi kuvitella heti 
ensi silmäyksellä. 

”Kaikki, mikä on maailmassa ja mikä on luonnollista, tapah-
tuu oman luontonsa mukaan ja luonnonlakien ohjaamana.”

Baumanin mielestä ”notkea moderni” oli muuttanut oleel-
lisesti ihmisen asemaa suhteessa sekä itseensä, totuuteen että 
maailmaan niin, että käytännöllinen kysymys kuului hänen 
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mielestään - oliko vanhoja hyväksi koettuja arvoja mahdollista 
uudistaa ja ottaa uudelleen käyttöön?

Hesarissa oli 4.2.2018 Saska Saarikosken juttu otsikolla 
”The Post-muistutus journalismin tehtävästä”-kirjoitus, missä 
Saarikoski kertaa lukijalleen sen tärkeän ”notkean modernin” 
totuuden, että elokuvassa kiisteltyjen Pentagon papereiden jul-
kaiseminen oli eräänlainen virstanpylväs mediamaailmassa siitä 
mistä sai puhua ja mistä piti vaieta.

”Niiden julkaiseminen aiheutti koko Yhdysvaltoja järisyttä-
neen oikeustaistelun vuonna 1971. Siinä taistelussa ratkaistiin, 
missä kulkee raja, johon valtion valta loppuu, ja ihmisen oikeus 
tietää alkaa.”

Saarikosken mukaan juuri tästä The Post kertoo, ja siitä mi-
ten Yhdysvallat oli 70 - luvun alussa kahtia jakautunut maa, 
kansaa mellakoilla ja rikosaalloilla presidentinvaalikampanjas-
saan pelottaneen Richard Milhouse Nixonin sekä raaistuneen 
ja paljon surua kotirintamalla aiheuttaneen Vietnamin sodan 
jakaessa kansaa syvälti kahtia.

Airaksinen pohti, oliko ”kyllä”- sanalle olemassa vaihtoeh-
toa, ja eikö ”kyllä” ollut ihmiselle yhtä tyypillinen ja ainutlaa-
tuinen kuin ”ei”?

”Ei” on sana ja kielellinen ilmaus, joka katkaisee ajatuksen 
ilman mitään perusteluita tai selityksiä. Se ei vaadi, uhkaa tai 
korosta mitään. Se vain pysäyttää kaiken siihen, missä asiat 
sattuvat olemaan.”

Tutkija Jukka Kortti kertoo ”Mediahistoria - viestinnän mer-
kityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin” (SKS 2016) 
-kirjassaan siitä miten lehdistön nousu 1700-luvulta lähtien 
kytkeytyi kapitalismin kehitykseen. 
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Tätä vaihetta eteenpäin kutsutaan journalismin historiassa 
politisoitumisen vaiheeksi. Silloin syntyi myös uudenlainen, 
nykyisenkaltainen vapaa ja luova toimittajatyyppi, ja Yhdys-
valtojen perustuslakiin tehtiin itsenäistymisen myötä kuuluisa 
ensimmäinen lisäys, joka takasi lehdistön vapauden. Idea tästä 
tuli presidentti Thomas Jeffersonilta, jonka mukaan jos kansa-
laisen tuli olla vapaa, tuli myös tiedon olla sitä.

”Ensimmäiseen lisäykseen kuului myös vaatimus, että val-
taapitäviä voi tarpeen tullen kritisoida. Sananvapautta ei to-
sin lisäyksessä määritelty mitenkään, mutta siinä korostettiin 
vastuuta olla käyttämättä sitä väärin. Keskeistä laissa oli, että 
kongressi ei saanut säätä lakia, joka rajoittaisi sananvapautta; 
valistunutta kansalaista piti suojella oikeuksin. Kaiken kaik-
kiaan Yhdysvaltain perustuslain artikloista ensimmäinen lisäys 
on tärkein, koska siinä on jo mukana kaikki keskeiset moder-
nin demokraattisen hallitusjärjestelmän elementit. Syntyi idea 
”mediaimmuniteetista”, joka tarkoittaa, että media on julkisen 
viestinnän väline, minkä vuoksi se on ainutlaatuisessa asemassa 
suhteessa muihin teollisuuden aloihin.”

Nykyisin ei muuttuu Airaksisen mukaan kylläksi, kun sitä 
tarpeeksi kauan väännetään, niin ettei sitä enää siksi millään 
tunne. Airaksinen jatkaa ”kyllä” ja ”ei”- sanojen kulttuuristen 
merkitysten purkamista valtamedioiden tyrkyttämää ”todelli-
suudenkuvan” vaihtoehdottomuutta hyvin samalla kuvaten. 

”Voimme myös sanoa lauseen kiellon siirtävän meidät toi-
seen mahdolliseen maailmaan, sellaiseen, jossa alkuperäinen 
väite ei pidä paikkansa. Myöntö taas pitää ihmisen siinä missä 
hän on, lisäämättä maailmaan mitään.”

Airaksinen muistuttaa siitä, miten paheiden maailmassa 
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kielletään kielto, jolloin tuloksena on myöntö ja julmuus on 
kielletty, mutta julmuri kieltää tuonkin kiellon ja toimii pa-
han palvelijana. Hyveen piirissä Airaksisen mukaan vastaavaa 
kiertotietä ei tarvita, koska kun hyvä on hyvä, niin se vain 
on hyvä. Mutta paheen historia kiertää kahden kiellon kautta 
myöntöön, joka taas on Airaksisen mielestä hillittömyyttä.

Konservatismin isänä pidetty ja Ranskan Suurta Vallanku-
mousta 1789 (yksi vallankumouksen aikaisista tunnetuimmista 
journalisteista oli JeanPaul Marat, joka murhattiin ammeeseen, 
kun hän oli kirjoittamassa juttua La`mi du peuple -lehteensä) 
kritisoinut Britannian alahuoneen Whig-puolueen puheenjoh-
taja, Edmund Burke, kutsui ensimmäistä kertaa lehdistöä nel-
jänneksi valtiomahdiksi, vaikka termi yleistykin kansan suussa 
vasta paljon myöhemmin.

Vanhan eliitin mielestä aiempi korporatiivinen lehdistömal-
li, jossa lehdistö oli ollut valtiovallan tiukassa vallassa, ettei siitä 
olisi tullut vallitsevalle yhteiskuntajärjestykselle vaarallisten tie-
tojen ja oppien välinettä.

”Uusi eliitti kannatti liberalistista lehdistöteoriaa. Valistus-
filosofian hengessä se lähti uskosta ihmisen kykyihin ja piti 
keskeisenä sitä, että yksilön ei tarvitse alistua yhteiskunnan 
kuuliaiseksi jäseneksi, vaan yhteiskunta on yksilö varten.”

Kirjassaan ”Minuuden rakentajat” Airaksinen tekee vielä 
ehkä hieman yllättävän havainnoin huomatessaan ettei pa-
heisiin, jotka ovat kielteisiä ja synnyttävät paljon pahaa niin 
yksilöille kuin joukoillekin, ei sisälly ”ei”- sanaa.

”Paheita on kuitenkin tutkittava juuri paheellisen ihmisen 
omalta kannalta, hänen sisäisinä ominaisuuksinaan. Ja silloin 
havaitsemme, ettei paheellinen ihminen käytä kieltosanaa. 
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Hän on kieltänyt kiellon ja siksi hän on vapaa toimimaan. 
Näin paheellinen ihminen antaa itselleen luvan aivan liian mo-
niin asioihin, myös sellaisiin, jotka eivät ole hyväksi hänelle 
eivätkä muille.”

Silloin tulevat mukaan taas petos, itsepetos ja valhe. Niin 
kuin jokin ihminen voi olla paha, niin voi olla myös kokonai-
nen valtio tai sen sisällä järjestelmä, kuten Yhdysvalloissa, kun 
jotain meni pahasti pieleen jo alusta lähtien, kun kaupallinen 
media alkoi keskittyä, ja bisneksessä alkoi liikkua todella isot 
rahat. Ja vaikka taustalla vaikutti humanistinen käsitys ihmisen 
kyvystä pystyä samaistumaan muihin ihmisiin yleisinhimilli-
sellä tasolla, ei pelkästään oman edun tavoittelun määräämänä, 
Yhdysvalloissa media kehittyi toisenlaisen kuin eurooppalai-
seen suuntaan voimakkaasti kaupallisuuden ehdoilla.

Kortti kirjoittaa kirjansa sivuilla 172-173 ”newyorkilaisista 
lehtikeisareista (press baron)”, ja heidän lehtijutuistaan sekä 
seikkailustaan niille, jotka haluavat perehtyä asiaan tarkemmin. 
Ennen heitä lehdistöä olivat hallinneet lähinnä perheyritykset. 

Kortti kertoo uusien lehdenomistajien olleen vähemmän 
kiinnostuneita eliitin ja poliittisten johtajien mielipiteistä kuin 
suuren yleisön suosiosta. He antoivat yleisölle sitä, mitä he 
halusivat ja saivat vastineeksi mainosrahoja mainostajilta, jotka 
ostivat heidän lehdistään näkyvyyttä omille tuotteilleen. 

Michael Schudsen alkoi kutsua mainontaa ”kapitalistiseksi 
realismiksi” (vrt. sosialistinen realismi neuvostoliittolaisessa tai-
teessa), missä mainos oli kapitalistin tapa sanoa itselleen ”minä 
rakastan sinua”. Mainonnan lisäksi PR (public relations) -toi-
minta alkoi tulla tutuksi. Jurgen Habermas kirjoittaa kirjassaan 
”Julkisuuden rakennemuutos” (Vastapaino 2004), siitä miten 
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”pr” teki kaupallisen mainoksen tietoiseksi poliittisesta luon-
teestaan.

”Public relations termin tavoin itse suhdetoimintakin on 
kotoisin USA:sta. Sen aloittajana pidetään Ivy Leetä, joka 
kehitteli ”julkisuustekniikoita politikoinnin tasolla” oikeutta-
maan suurteollisuutta, ennen muuta Standard Oil- yhtiötä ja 
Pennyssylvanian rautatieyhtiötä, jotka olivat tuolloin eräiden 
yhteiskunnallisten uudistajien hyökkäyksen kohteena. Maa-
ilmansotien välissä jotkut suuryritykset alkoivat suunnitella 
strategiaansa suhdetoimintanäkökohtien pohjalta. Yhdysval-
loissa tämä osoittautui hyödylliseksi etenkin vuonna 1940 
toisen maailmansodan puhkeamisen tuottamassa kansallisen 
yksimielisyyden ilmapiirissä. Vasta sodan jälkeen suhdetoimin-
tatekniikat levisivät laajemmalle; tuolloin ne saapuivat myös 
Eurooppaan. Edistyneimmissä länsimaissa ne alkoivat hallita 
julkisuutta 1950 - luvulla. Niistä on tullut avainilmiöitä julki-
suuden diagnosoimiseksi.”

Käsittelen poliittisesti ohjailtua imagonmuokkausta ja pr:ää 
tarkemmin luvussa ”Potkut kaupunginkansliasta”. Mainon-
nan, pr:n ja journalismin sulaessa yhdessä suhdetoiminnaksi 
ja julkisuustekniikoiksi, alkoi se sama tie ”onko muna enne 
vai kana”-pattitilanne taisteltaessa totuudesta, siitä kenellä on 
oikeus määrittä sana totuus ja puhua siitä, ja joka on päät-
tynyt vihdoin siihen ”inhimillisen ymmärryksen sulkeutu-
neisuuden” ääripisteeseen, minkä Friedrich Nietzcshe ennusti 
osuvasti olevan ihmiskunnan vapautumisen, ja siitä seuraavan 
moraalittomuuden aikakausi (Nietzschelle tieto, joka liittyi 
aina taisteluun ja pahantahtoisuuteen, on olennaisesti sidottu 
intressiin). Tätä tekee Habermas kirjassaan erittelemällä ”por-
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varillista julkisuutta” ja tarkastelemalla julkisuutta historialli-
sena kategoriana.

Tämän jälkeen kun ihmisten päät oli ensin sekoitettu tie-
totulvan ja mainosten sekä pr -toiminnan väliin sekoittuvalla 
propagandalla, jota voidaan hyvin kutsua myös ”julkiseksi mie-
lipiteeksi”, josta voidaan puhua Habermasin mukaan 1600 -lu-
vun Englannista ja 1700 -luvun Ranskasta alkaneena pitkänä 
historiallisena jatkumona näihin päiviin saakka, harhautetut ja 
väärän tiedon sekoittamat ihmiset toimivat rituaalinomaisesti 
totuudenjälkeisessä ajassa Nietzcshen väittämän mukaan kuin 
robotit, haluamattakaan tietää enää asioiden oikeaa ja todellista 
luonnetta, ellei meillä olisi vallalle vastavoimana sananvapaut-
ta ja sitä oikein käyttävää valtamediaa, joka vielä ymmärtäisi 
oikein sanan ja käsitteen nimeltä ”oleminen”.

Nietzsche sanoi kreikkalaisten ”Kirjoituksia kreikkalaisista” 
(Summa 2006), sanoneen ihmiselämän olevan häpeällistä ja 
viheliäistä olemattomuutta, ”varjon unta”. Luvussa ”Kreikka-
laisesta valtiosta” hän pitää aikaa onnettomana ja orjaa, joka 
tarvitsi hänen mielestään aatteita, jotka yllyttivät menemään 
itseensä ja miettimään miten pääsisi eroon orjuudestaan. 

Filosofi Martin Heideggerin, jonka mielestä alkuperämme 
tuli aina meitä vastaan tulevaisuudesta, tunnettu väittämä oli, 
että antiikin Kreikasta tuleva eurooppalaisen ihmisen perinne 
olisi unohtanut kokonaan olemisen, vaikka jokainen meistä 
kohtasi elämässään henkilökohtaisesti olemisen arvoituksen. 

Nykyihminen ei hänen mukaansa enää kokenut olemista py-
hyydenkin aineksia sisältäväksi ihmettelyn aiheeksi. Näin ollen 
meillä ei ole enää kykyä ihmetellä olemista. Emme myöskään 
ymmärrä, että olemattomuus on olemisen lähtökohta, joten 
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emme voi tavoittaa olemisen olemusta, ehkä osin myös siksi, 
että kieli, olkoon se ääni, kuva tai teksti, on aina yhtä hämärää 
ja harvoin täydellisesti kohtaa maalinsa ymmärryksen. 

Tunnettu filosofi Juha Varto kirjoittaa ”Ajattelemisen alku 
ja loppu (Elan Vital 2008)” -kirjassaan kreikkalaisten olleen 
erityisen herkkiä kuvaamaan ihmisen tai jumalan törmäämistä 
tieten tahtoen niihin rajoihin, joita aiemmat sukupolvet olivat 
jo tunnistaneet. Tätä pidettiin Varton mielestä hybriksenä eli 
ylimielisyytenä, joka oli yhtä aikaa sekä tyhmyyttä että ihail-
tavaa hulluutta, sitä, mitä ihminen ei voi todellisesti itsessään 
vastustaa.

”Ihminen elää tiettyjen tuntemiensa ja vielä lukuisimpien 
tuntemattomien välttämättömyyksien keskellä ja katsoo aiheel-
liseksi uhmata niitä kaikkia.”

Heidegger arvosti taiteen sellaiseksi voimaksi, joka saisi ka-
donneen olemisen näkösälle. Taiteessa sen tekee parhaiten ku-
vaa, sanaa, alitajuntaa, ja toiveita osuvasti yhdistelevä elokuva, 
jos he pitävät mottonaan Ranskan elokuva-arkiston perustajan 
Henri Langloisin ajatusta, että tänä päivänä on välttämätöntä 
muistuttaa, ei sitä mitä on tehty, vaan sitä, mitä ei ole tehty, 
mitä olisi voitu tehdä, mitä on vielä tehtävä. 

The Post - elokuva kertoo juuri tästä sukupolvesta, jolle 
opetettiin ajattelemaan vapauden olevan välttämättömyyden 
ymmärtämistä, vaikka sen ongelma on sama kuin väite ”juok-
supojasta johtajaksi”, se ei ota huomioon kolikon toista puolta 
typistäessään sankaruuden vain yhdeltä ja vahvasti kansakun-
nan myyttistä yhteistä muistia tukevaksi voitokkaaksi taiste-
luksi (imelä hollywoodloppu, missä väitetään sananvapauden 
kuuluvan kansalle, vaikka enää ei pitäisi keskustella siitä mitä 
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tämä käsite sellaisenaan on, vaan mitä tällainen käsite edustaa, 
ja annetaan valtamedioiden sitä tekevän pyyteettömästi valtaa 
ja hallintoa vastaan on yksinkertaisesti ”pöyristyttävää helppo-
heikismiä” a´la Yes We Can and Great America Again).

Elokuva osaa olla myös hetkittäin pirullinen, osoittamalla 
ilkeästi sormella eliittiä ja valtamedioiden päätoimittajia, jotka 
kuvittelevat omilla ansioillaan päässeensä valtaeliitin ystäviksi 
ja vieraiksi heidän yksityiselämäänsä ymmärtämättä, ettei il-
maisia lounaita ole olemassa.

Joskus tuntuu siltä, että unohdamme tahallisesti sen, ettei 
kieli ole ajattelun ainoa horisontti ja että totuus ei ole univer-
saalia. Albert Camus sanoi aikoinaan, että ihmisen sydämellä 
oli rasittava taipumus leimata kohtaloksi vain sellainen, mikä 
murskasi sen. 

The Post näyttää onnellisuuden olevan omalla tavallaan 
vailla mieltä kun lehdessä toimittiin Blaise Pascalin sanojen 
innoittamana ihan kuin heillä olisi ollut vain kahdeksan tuntia 
elinaikaa, ja ihan kuin he olisivat toivoneet uskovansa erehty-
mättömästi siihen, mikä heille oli tärkeää. 

Juuri tämä paljasti elokuvan suurimmaksi ongelmaksi ylei-
sen vallitsevan epä-älyllisen piirteen amerikkalaisessa mustaval-
komaailmassa, mikä on edelleenkin nietzscheläisen ”radikaalin 
perspektivismin ymmärrys” sellaisena voimana, joka ei perustu 
ihmisten erilaisiin näkemyksiin maailmasta, vaan näkemykseen 
itsestään erilaisten maailmojen eli Nietzschen tarkoittamien 
perspektiivien taistelutantereena.

Helsingin Sanomissa ensi-iltapäivänä 2.2.2018 elokuvasta 
kirjoittava Leena Virtanen muistuttaa tärkeästä asiasta. 

”Vaikka Alan J. Pakulan loistava työvoitto Presidentin mie-
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het, missä kerrotaan Nixonin eroon johtaneesta Watergate 
-skandaalista, jonka paljastumisen alkuun The Post päättyy, 
ilmestyi melko heti tuoreeltaan vuonna 1976, hyvin harva ny-
kyajan ihmisistä edes Amerikoissa muistaa ja tietää, saati sitten 
Suomessa, kaikki skandaalin unohtumattomat käännekohdat.” 

Ehkä siksi vain viitteenomainen sivuaminen suurempaan 
skandaaliin olisi pitänyt järjestellä elokuvassa dramaturgisesti 
selkeämmin ja tarkemmin, jota sanoma olisi mennyt perille, 
että ei toista ilman toista; Watergate -skandaali ei olisi ollut 
mahdollinen jos Nixon olisi saanut tahtonsa läpi The New York 
Timesia vastaan aloittamaansa fasistista ajojahtia, mikä päättyi 
ennakkotapauksena Yhdysvaltojen korkeimmassa oikeudessa 
sananvapauden voittoon melko täpärästi tuomariäänin 6-3.

Leena Virtasen analyysi elokuvasta on osuva siihen totut-
tuun tapaan, jolla hän kultivoituneissa kynsissään osaa sipulin 
rikkoa ilman kyyneliä paljastaakseen sen sisällön suurelle ylei-
sölle, sillä hän ymmärtää hyvin heti alussa isomman yskän; The 
Postissa toimittajat tekevän tietämättään Watergaten esitöitä. 

Mutta sitä hän ei viitsi sanoa ääneen, että The Post on tehty 
selvästikin siksi, että sille tulee muutaman vuoden sisään,ennen 
Trumpin erottamista, mitä vastaan The Washington Post on 
asettunut yhdessä The New York Timesin ja muiden liberaa-
livaltamedioiden kanssa, ja mihin kuuluu myös osana laajalle 
Suomeenkin levinnyt #Me Too -kampanja, sopivasti uusi Wa-
tergate - elokuva (toimittajat näkevät unia omista watergateis-
taan, joilla voittaa arvostettu Pulitzer - palkinto), tai sitä, että 
valtamediat myös Amerikassa ajattelevat Paavo Väyrysen tavoin 
kerran olleensa väärässä, mutta muistavat sitten erehtyneensä.

”Isompana aatteena siinä kulkee puolueettoman journalis-
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min puolustaminen, mikä taas epäilemättä tuntuu Spielbergin 
edustaman amerikkalaisuuden näkökulmasta jälleen ajankoh-
taiselta teemalta.”

Mutta mikä on tuo Virtasen esiin nostama ”spielbergimäi-
nen amerikkalaisuus?” 

Se voisi hyvin olla se läpeensä positiivinen ja mätä ajattelu, 
mistä filosofi Timo Airaksinen kirjoittaa kirjassaan ”Minuuden 
rakentajat” (Otava 1999), koska myönteisyys johti hänen mie-
lestään omien päämäärien paisuttamiseen siinä uskossa, että 
minä itse voin ne saavuttaa. 

Se voisi yhtä hyvin olla myös se pelottava paha, mikä Yhdys-
valtoja vaanii kuin kirouksena ympärillään jatkuvana häiriin-
tyneenä painajaisunena, joka on jotakuinkin kaikkialle lonke-
ronsa levittänyt nimetön vallan väärinkäytön ikuisesti takaava 
byrokratia - ja korruptiokäärme.

The Postia voisi myös lähestyä hämärien paradoksien kautta 
Herakleitoksen, joka sanoi, että röyhkeys kaipaa sammuttajaa 
enemmän kuin tulipalo, sanoin: kaikki tieto ei tee viisaaksi, 
tai tutkia syvällisemmin ei-näkyvästä ja ei-rationaalisesta läh-
tökohdasta, vain puhtaana elokuvakokemuksena välähdyksen-
omaisesti unen tavoin arvoituksellisten David Lynchin eloku-
vien tapaan. 

Tämän on saanut aikaan nyt syntynyt Trump -ilmiö, jonka 
syntymisestä amerikkalaispoliitikot, jotka antavat ymmärtää 
yksinkertaisille äänestäjilleen kaiken loppujen lopuksi johta-
van hyvään niin, että ihminen on onnellinen vain kun hänen 
olonsa on mielihyvän sävyinen, saavat yksin syyttää itseään. 
He kun eivät ymmärtäneet köyhyyden ja vallan synnyttävän 
sosiaalista fatalismia. Mitähän seuraavaksi tapahtuu, nyt kun 
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Trump rynnisti tämän tyytymättömyyden aallonharjalla Val-
koiseen taloon, libertaanien lippua heilutellen, missä luki.

”Kunhan ihmiset ovat vapaita, siinä mielessä, ettei heidän 
toiminnalleen aseteta esteitä, jokainen pitää huolta itsestään!”

The Post - elokuvaa katsellessa 2.2. ensi -illassa Lahden Fin-
nkinon Kinopalatsin kuutossalissa tunsi pistoksen sydämessään 
siitä, meneekö puolitoista tuntinen harakoille Ludwig Witt-
gensteinin ”Ajatusliikkeitä” (niin&näin 2011) -kirjan sanoin 
kun hän kirjoitti päiväkirjoihinsa 11.1.1932 kuuluisan totea-
muksensa.

”Filosofinen työni näyttäytyy nyt minulle vaihteluksi vai-
keasta, huvitukseksi, ilonpidoksi jolle en omistaudu täysin hy-
vällä omallatunnolla. On kuin menisin elokuviin sen sijaan että 
jään hoivaamaan sairasta.”

Elokuvassa näkyy Leena Virtasen mielestä vuonna 2015 il-
mestyneen ”Spotlight”- elokuvan, joka muutti journalistisen 
työn kuvaamista ratkaisevasti, varjo, jonka sisään elokuva jää. 
Mutta elokuvassa näkyy myös aikaisempien vuosikymmen-
ten valtamedioiden mahtia kuvanneiden ”Etusivu uusiksi”- ja 
”Presidentin miehet”- elokuvien vahva vaikutus. 

Ja vaikka elokuva on hyvin tehty, koskettava ja tulee juu-
ri sopivaan aikaan taas kun totuus ja epätotuus ottavat toi-
sistaan mittaa maailman suurimassa demokratiassa niin, että 
koko vapauden unelma tuntuu seisovan savijaloilla jättiläisen 
selässä Trump -nimisen paholaisen, Fox -televisiokanavan tu-
ella, yrittäessä muuttaa kaiken ympärillään heidän tarpeisiinsa 
paremmin soveltuviksi vaihtoehtoisiksi faktoiksi, se herättää 
kysymyksen: miksi vasta nyt, miksei 70-luvulla jolloin asia 
paljastui ja se olisi ollut ajankohtaisempi tai miksei kukaan 
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ole tehnyt elokuvaa kirjailija Upton Sinclairin (joka mainittiin 
Peter Greenwayn surkeassa Sergei Eisenstein -elokuvassa Ylen 
Teemalla) vuonna 1935 kirjoittamasta kirjasta Candidate For 
Governor And Wow I Got Licked (Uusi uljas”-maailma - kir-
jassaan vuodelta 1932, ihmisiä kontrolloitiin pitämällä heidät 
onnellisina ”soma”-huumeella).

Sinclairin kohtalo on Yhdysvaltojen poliittisessa historiassa 
omassa sarjassaan ennakkotapaus, minkä jälkeen vaalit kuin 
vaalit on hoideltu saman kaavan mukaan. Vuonna 1934 Suu-
ren laman aikaan Kalifornian kuvernöörivaaleissa sosialistien 
ehdokas Upton Sinclairia vastaan aloitetusta loanheittokam-
panjasta alkoi maassa lähes rikollinen yleisen mielipiteen ma-
nipuloiminen suurella rahalla valtamedioiden avulla. Sinclair 
oli vaalien ehdoton ennakkosuosikki, mutta hänet tiputettiin 
taitavalla ja ammattimaisesti masinoidulla mustamaalaamis-
kampanjalla alas pilvilinnoistaan, joista hän kertoo kirjassaan. 

Kampanjan hoitivat kulissien takana valtamedioiden ja po-
liitikkojen yhdessä muodostama ”likaisten temppujen osasto”, 
jossa hyvistä tavoista tai ylipäätään mistään hyvästä saati sitten 
vallitsevista laeista välitetty tippaakaan. 

Sinclairista tuli näiden vaalien jälkeen näkymätön hyljeksitty 
ja vihattu, mutta samalla myös presidentiksi mielivälle tuiki 
tarpeellinen muistutus amerikkalaisesta korruptoituneesta vaa-
lijärjestelmästä ja valtamedioiden merkityksestä sen ylläpitä-
misessä.

Elokuva paljastaa taustalla vaikuttavan ”tilauksen”. Se on de-
mokraattien, liberaalivaltamedioiden sekä Hollywoodin viime 
vuosina kokemat nöyryytykset ja altavastaajanrooli mitä yh-
teiskunnalliseen aloitekykyyn ja keskusteluun tulee amerikka-
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laisen hallitsemattoman äärioikeiston esiinmarssin myötä, ”ny-
kyajan mcchartyisti” a`la vaarallinen sekopää Steven Bannon, 
sekä Trumpin hallintoon haukkoina liimautunut Pentagonin 
vanhoillisin ja järkkymättömin kenraalikunta Eisenhowerin 
henkeen ja vereen vannoen jakaessaan maailmaa pahoihin ja 
hyviin, joihin itsensä valkoisina kristillisinä automaattisesti ku-
vittelevat kuuluvansa.

Brittiläinen aatehistorioitsija Stephen Toulmin, joka vastus-
taa modernismin yksipuolista agendaa, kuvaa kirjassaan ”Kos-
mopolis-kuinka moderni aika hukkasi humanismin perinnön” 
(WSOY 1998) - eli miten 50-luvun jälkeen alkoi yhteiskunnas-
sa kova taistelu vallasta, sanavapaudesta, oikeudesta totuuteen 
ja siitä puhumiseen.

”Muutos tapahtui vuoden 1965 jälkeen. Vietnam - väittelyn 
lisäksi 1960 - luvulla siirryttiin kansallisen päämäärien poli-
tiikasta -joka tähtäsi konsensukseen -kohti politiikkaa, joka 
ryhmäetujen vastakkainasettelun pakosta pyrki hävittämään 
vanhoja vääryyksiä. Ylemmät (”kunnialliset”) luokat olivat 
1700- ja 1800 - luvuilla olettaneet, että lukuisat alemmat 
(”kovaosaiset”) luokat ”tiesivät paikkansa”, ja että ne voitiin 
tarpeen niin vaatiessa jonkinlaisella sosiaalisella painostuksella 
pitää aloillaan. Nyt kaikki luokat alkoivat lausua ääneen oman 
mielipiteensä, erillisin äänin mutta silti yhteen ääneen. Teorias-
sa kansalaisoikeusliikkeen (NAACP, La Raza, Harmaat pantte-
rit tai seksuaalisten vähemmistöjen Gay and Lesbian Alliance) 
intressit olivat kaikkea muuta kuin yhtenevät. Käytännössä ne 
yhdistyivät oppositioksi sitä rakenteellista jäykkyyttä vastaan, 
joka ”kunniallisista” ihmisistä oli tuntunut vakauden säilyt-
tämisen väistämättömältä edellytykseltä. Seurasi sarja hyök-
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käyksiä syrjintää vastaan, joka oli juurtunut eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan noin vuonna 1700, ja jonka uusi kosmopolis oli 
legitimoinut. Institutionalisoitu rotusorto, huutava vääryys, jo-
hon ei ollut aikoihin puututtu, joutui ensimmäisenä kansalais-
oikeusliikkeen kohteeksi. Muut seurasivat perässä. Moderniin 
yhteiskuntaan pesiytynyt syrjintä joutui koko 1970 - luvun 
ajan vähä vähältä tuleen: naiset, vanhukset, vammaiset, lesbot 
ja homot, kaikki nostivat metelin ryhmä toisensa perään. Ne 
jotka eivät olleet koskaan kyselleet modernin kansallisvaltion 
hyviä ja huonoja puolia, kokivat sen hirvittävänä järkytyksenä.”

Amerikoissa lehdet keskittyivät yksiin käsiin ”ulvomaan 
susina susien joukossa” samoihin aikoihin kuin New Yorkin 
metro 1800 -luvun lopulla valmistui muun maailman tarpoes-
sa pääkaupungeissaan vielä päällystämättömillä ja mutaisilla 
kärrypoluilla. 

Oikeastaan tarkalla silmällä katsottuna elokuva kuvaakin 
psykologisena prosessina mielen sopukoissa tuota kipeää he-
räämistä valheellisista kuvitelmista keskellä arjen realiteetteja; 
ongelmana ovat vain pienen elokuvan suuret tähdet, joiden 
varaan elokuva rakentuu, ja joiden henkilökohtaisten tuntei-
den ja tuskankokemusten annetaan viedä suurta tarinaa allevii-
vaten eteenpäin, niin että hitainkin ymmärtää Meryl Streepin 
ja Tom Hanksin tähdittämän kamppailun sananvapaudesta 
olevan samalla kysymys kuolemasta ja elämästä, niin kuin se 
loppupeleissä onkin. 

Hieman yllättäen Leena Virtasen mielestä kyseessä on vain 
puhtaasti elokuvallinen ratkaisu, sillä hän kirjoittaa, että mo-
lempiin päähenkilöihin on kirjoitettu uskottavasti useita tasoja.

Saska Saarikosken jutussa sankariksi nousee vaikean pää-
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töksen tehneen kustantajan lisäksi vuodon aiheuttaja, puo-
lustusministeriössä puolustusministeri Robert S. McNamaran 
alaisena työskennellyt Daniel Elisberg, joka oli aluksi yrittänyt 
tarjota yhdessä ystäviensä kanssa lähes viikon kestäneissä sa-
laisissa kopiointitouhuissaan käsiinsä saamiaan huippusalaisia 
asiakirjoja ”kyyhkyille” eli sotaa vastustaneille senaattoreille 
tuloksetta. 

Elokuvassa McNamaran ja kustantaja Katherine Grahamin 
keskusteluissa paljastuu McNamaran tilanneen seikkaperäisen 
yli 7000 sivun tutkimuksen poliitikkojen ja sodanjohdon vir-
heistä ”inhimillisistä syistä”, vaikka tutkimus pian sen valmis-
tuttua haudattiin mappi Ö:hön arkistojen kätköön. 

Kun paperit lopulta tulivat julkisuuteen, Nixonin hallitus 
ja presidentti itse olivat hätää kärsimässä, sillä Nixonin yli-
mielisyys (loanheitto presidentinvaaleissa alkoi Nixonin toisen 
varapresidenttiehdokkuuden myötä 1956 - vaaleissa) ja kansaa 
tahallisesti kahtia jakanut tapa hallita, kohtasi voimakkaam-
man vastuksen ihmisten vapaudenhalussa. 

Eräs aikakausi, jota jotkut muutkin kuin minä ovat kut-
suneet ”eisenhowerilaiseksi 50-lukulaiseksi valkoisen miehen 
heterofasismiksi”, päättyi kansalaisyhteiskunnan ja liberalismin 
voittoon korkeimman oikeuden tuomari Hugo Blackin sano-
jen naulaamana.

”Lehdistön tehtävä on palvella vallan alaisia, ei vallan pitä-
jiä. Hallituksen valta sensuroida lehdistöä lakkautettiin, jotta 
lehdistö voisi olla ikuisesti vapaa arvostelemaan hallitusta. Leh-
distöä suojeltiin, jotta se voisi paljastaa hallituksen salaisuudet 
ja informoida kansaa.”

Nyt tuo sota on taas käynnissä samoilla eväillä ja tummilla 
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pohjavirroilla varustettuna, yhtä kovin ellei jopa kovemmin 
panoksin kuin Pentagon -papereiden ja Watergate-skandaa-
lin aikaan kun luki netistä MSN-uutisissa 11.2 olleen Eetu 
Ruonakosken kääntämän The Postin uusimman paljastuksen 
Trumpin hallinnosta. 

”Yhdysvallat haluaisi luovuttaa kansainvälisen avaruus-
aseman eli ISS:n yksityisten yritysten haltuun vuoden 2024 
jälkeen, uutisoi The Washington Post. Liittovaltion hallinto 
on presidentti Donald Trumpin johdolla kaavaillut avaruus-
aseman rahoituksen lopettamista lähivuosien aikana. Alusta ei 
oltaisi tuolloin kuitenkaan palauttamassa Maahan, vaan siitä 
tehtäisiin avaruudessa kiitävä, yksityinen kiinteistöhanke, The 
Washington Post kertoo. Lehden mukaan tiedot perustuvat 
avaruushallinto Nasan sisäiseen asiakirjaan. Lehden mukaan 
asiakirjassa kerrotaan myös, että Nasa aikoo laajentaa kansain-
välisiä ja kaupallisia kumppanuuksiaan seuraavien seitsemän 
vuoden aikana ja hakee tätä varten 150 miljoonan dollarin 
avustusta ensi vuodeksi. Avaruusaseman yksityistämishanke 
saanee rankkaa kritiikkiä oppositiolta, The Washington Post 
arvioi. Erityisesti siksi, että sen rakentamiseen ja ylläpitoon on 
upotettu vuosien varrella jopa 100 miljardia dollaria.”

Mikä on valtamedioiden suuren rapakontakaisen rahaimpe-
riumin seuraava isku trumpilaisen mädännäisyyden ytimeen? 

Ehkä jatko - osa The Postille tai samaan genreen kuuluvien 
”totuuselokuvien” marssi valkokankaalle, sillä historian jälki-
viisaudessa suurin menestys näyttäytyykin menetykseltä, josta 
joutuu maksamaan kalliin hinnan se, joka sen on itselleen koh-
taloksi varannut. Materiaalista ei ole puutetta. Todennäköisesti 
seuraavaksi käsitellään uudelleen ns. Boswellin tapausta nyt 
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kun näyttää siltä, että ulkoavaruudessa olisi mahdollisesti älyl-
listä elämää. 

Näistäkin saamme tietää vastaa tulevaisuudessa, sillä historia 
osoittaa aina jälkikäteen ikävästi sormella syyttävästi, että hy-
vin lyhyessä ajassa voi tapahtua paljon täysin käsittämättömiä 
asioista, joita hallitseva eliitti ja valtakoneisto pyrkii keinolla 
millä hyvänsä pitämään poissa tavallisten ihmisten tietoisuu-
desta. 

Ehkä tässä kaikessa on valtamedioiden osalta kysymys sii-
tä samasta, mitä Nietzsche tarkoitti sanoessaan ”Kirjoituksia 
kreikkalaisista”-kirjansa Kreikkalainen ”Valtio”-luvussa ”koh-
talokkaan viettelijän tuhonneen orjan viattomuuden tiedon 
puun hedelmillä”.

”Nyt orjan täytyy lievittää oloaan päivästä toiseen läpinäky-
villä valheilla, jotka jokainen tarkkanäköisempi pystyy tunnis-
tamaan valheiksi. Niitä ovat oletus ”tasa-arvosta”, niin sanotut 
ihmisten perusoikeudet tai työn arvo. Orjahan ei voi käsittää, 
että arvosta voi puhua ylimalkaan vasta kehityksen päätepis-
teessä, nimittäin siellä, missä yksilö ylittää kaikki rajansa ja 
missä hänen ei ole enää pakko tuottaa ja työskennellä oman 
elossapysymisensä eteen.”

Mutta tunnemmeko me oikeasti kreikkalaiset ja antiikin 
klassismin ja onko sillä mitään väliä? On, jos haluamme ym-
märtää olemisen ja valheen välisen kytköksen. Emme, jos on 
uskominen Giorgio Collin kirjassaan ”Nietzschen jälkeen” 
(niin&näin 2008) -kirjan sivulla 95 esittämiin perusteluihin.

”Sellaista oli Weimarin ”klassismi”: kukaan ei enää tunnis-
tanut aitoa kreikkalaista. Kreikka, josta Hölderlin puhuu meil-
le, muistuttaa eniten alkuperäistä ja on ainakin välittömämpi 
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kuin Nietzschen tarjoama Kreikka. Winckelmanin ja Goethen 
esikuva, jonka Hölderlin tunsi, jäi hänelle vieraaksi ja vielä vie-
raammaksi jäi filologinen lähestymistapa. Sen sijaan hän oivalsi 
kreikkalaisen runouden luonteen, ratkaisi sen arvoituksen ja 
puhui sen kanssa samaa kieltä. Näin muoto valaisee hänelle si-
sältöjä: hän näkee kreikkalaisen jumalan -sen kuvan ja värinän 
-kiihkeästi, mihin verrattuna jopa Nietzsche näyttää mitättö-
mältä. Ja ennen kaikkea hän näki paremmin ihmisjumalan: jos 
hänen Empedoklestaan verrataan Nietzschen Zarathustraan, 
jälkimmäinen näyttäytyy yksinäisyyden, tuon varhaisimmille 
kreikkalaisille tuntemattoman paheen, pilaamana ja inhimil-
listämänä.” 

Me jäämme lopulta yksin, ihan kuten totuus, minkä perässä 
juoksemme, etsimme sitä ja lopulta petymme kun emme sitä 
saa kiinni, tai sitten meistä kasvaa jokaisesta uusia Heraklei-
toksia, joka nuorena ilmoitti ettei tiennyt mitään, mutta kas-
vettuaan aikuiseksi ilmoitti tietävänsä kaiken, ja tiesi kaiken 
tämän tapahtuvan hänelle vain siksi, että kohtalo niin määräsi 
ettei tulisi koskaan näkemään kaikkea.

”Vaikka kulkisit kaikki polut, et voi löytää sielun rajoja: niin 
syvä on sen mitta.”

Me tarvitsisimme mediamaailmaan uuden Sokrateksen, 
mutta ei sitä Collinin kuvailemaa Sokratesta, joka oli tyytymä-
tön ihminen, pessimisti, joka oli jämähtänyt ekstaasiin, kiih-
keyteen tähtäävän yllykkeen ja mielipuolisen, elämän vastaisen 
kamppailun väliin, vaan näennäisyydet hylkäävän Sokrateksen, 
joka liihottelisi Montaignen tai Egon Friedellin tapaan näen-
näisen huolettomasti ”asioiden yläpuolella” asioiden kuumiin 
ytimiin salakavalan tarkkaan pureutuen, eikä niin kuin Collin 
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kirjoittaa.
”Käyttäytymisellään Alkibiadesta kohtaan, torjuessaan pa-

lavan halun, jota hän itse on jatkuvasti kiihottanut. Sokrates 
paljastaa salaisuutensa. Ihminen, joka perääntyy hulluuden 
syövereiden edessä, pitää kiinni tietoisuudesta, haluaa eikä ha-
lua tulla vietellyksi, muuttuu nyt panettelijaksi, moraalilain 
säätäjäksi, ja maailman edessä ihmiseksi, jolle julkeus on vaih-
tunut pettymykseksi, kuten näkyy hänen puolustuspuheestaan 
tuomareiden edessä tai hänen ironiansa häijyydestä.”

Lopuksi Collin ylistää Nietzscheä, koska hän näki ettei ole-
massaolomme kärsimykseen ei ole pelastusta, tai että harhaku-
vista sekä valheista, joilla yritämme etäännyttää kärsimyksiäm-
me, ei ole mitään hyötyä. 

Mutta entäpä jos Sokrateksen, joka oli vapaa kaikista skolas-
tisista mielipiteistä, sekä Nietzschen, järjen jättiläisen, yhdistäi-
si toisiinsa työkaluna etsiä totuutta sieltä missä sitä ei varmasti 
ole: itsensä pahan alkuperästä? Se on varmasti vaikea tehtävä.

Minä jatkaisin vielä ennen totuuden selvittämistä pahuuden 
tutkimista sen perinteisimmiltä, teologiselta lähtökohdalta Ju-
mala vastaan paholainen ajattelemalla ensin Sokrateksen ehdo-
tonta eettisyyttä ja pahuuden vastaisuutta, sillä vaikka hän ei 
ollut uskonnollinen, hän kunnioitti jumalia pyrkiessään koko 
ajan kohti mystistä tietoa, jonka Nietzsche järkeilyllään yritti 
itseltäänkin piilottaa.

Nietzsche sanoi Jumalan olevan kuollut koska me olim-
me sen itse tappaneet. 1600 - luvulla filosofi Rene Descartes 
ensimmäisenä havahtui miettimään, mitä jos ajatteluamme 
johdattelee kaikkivoipa ja petollinen paholainen, ja juuri siksi 
logiikan säännöt johtavat meidät pois itse pääasiasta harhaan 
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näpertelemään toissijaisten kysymysten parissa.
Silloin pitäisi nykyihmisen kysyä itseltään myös, onko mi-

kään niin itsestään selvää, ettei sitä voisi kyseenalaistaa, ja vas-
tata rehellisesti: oma valhe tai sen johdannaisena paholainen, 
mikä ei vain istu sopivan tilaisuuden tullen olkapäälläni kuis-
kuttelemassa korvaani mikä on helpoin tie, vaan että asuu koko 
ajan minussa itsessäni syvällä sisälläni ja on kuin kotonaan, 
niin kuin onkin.

Samalla, kun hyödylliset ajatukset muuttuvat rikkaammaksi 
ja lujemmiksi, ne muuttuvat myös vaativimmiksi ja rasittavim-
miksi, kirjoitti Michel de Montaige ”Esseidensä III”- osassa 
luvun ”Vergeliuksen säkeistä” alussa.

”Pahe, kuolema, köyhyys ja sairaudet ovat raskaita asioita 
jotka painostavat meitä. Mielemme on opittava tuntemaan 
keinot, jodien avulla se kestää onnettomuudet ja taistelee niitä 
vastaan, sen on opittava elämään oikein ja uskomaan oikein, 
ja se on alati herätettävä harjoittamaan tätä jaloa tutkimusta. 
Mutta kun kyseessä on tavallinen mieli, tässä on edettävä koh-
tuudella ja taukoja pitäen; suistumme raiteiltamme, jos jou-
dumme jatkuvasti ponnistelemaan.” 

Montaigne antaa villin mielensä kujeilla kirjoituksessaan 
kun hän sortuu liiallisesta ilosta liialliseen ankaruuteen itseään 
kohtaan. Hän on itselleen armollinen eikä näe mitään pahaa 
siinä, että sallii itselleen tietoisesti pienen irstailuun, antaen 
mielensä askarrella silloin tällöin vallattomien ja nuorekkaiden 
ajatusten parissa, missä hän tietää sen hyvin viihtyvän. Collin 
kyseenalaistaa ajatuksen pahuudesta itsessään samoin kun va-
listuksen ongelmallisen suhteen teologiaan itsestäänselvyytenä.

”Valistuksen järkeisuskon käyttäminen teologiaa ja kristil-
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listä oppirakennelmaa vastaan on jotain irvokasta, hullunku-
rista ja kömpelöä. Mitä mieltä on ivailla maailman luomista, 
kolminaisuutta tai pyhää henkeä? Kaiken lisäksi näiden väit-
telyiden kävijät olivat nimenomaan logiikan ja dialektiikan 
näkökulmasta katsoen naurettavan kokemattomia myös kris-
tillisen oppirakennelman skolastisiin kehittäjiin verrattuina. 
Yhtäkään filosofiaa ei voi tuhota osoittamalla se dialektiikan 
avulla vääräksi, kuten Platon opettaa: vielä vähemmän näin voi 
tehdä uskonnoille! Ainoastaan Nietzsche on antanut kristinus-
kolle iskun sydämeen selvittäessään, mistä ihmisen tunteesta 
tällainen uskonnollisuus nousee, ja häpäistessään tuon tunteen 
ei järkeen vetoamalla vaan elämän mittapuun perusteella.” 

Jos näin olisi, silloin meitäkin uhkaisi pahimmillaan se 
mikä Collinin mielestä oli Nietzschenkin kohtalo: jäädä itse 
retoriikaksi muuttuneen filosofian kangastuksen varjoon, el-
lemme nouse virtaan ja tutki metaforana mitä Descartesin 
ajatteluamme ohjaileva paholainen saa aikaan totuudelle; eikä 
tämä pahuus ole enää mitään abstraktia tai meistä itsestämme 
ulkoistettua ja irrotettua muiden pahuutta, vaan pahuutta, jota 
edustavat kaikki ne yhtyneiden kepumedioiden legendaarisen 
satraapin, Keskisuomalaisen edesmenneen, vihatun ja pelätyn 
päätoimittajan, Erkki Laatikaisen tavoin monopoliasemaansa 
väärin omiin tarkoituksiinsa käyttäviä valtamedioita ja niiden 
yhtä kelvottomia lurjustoimittajia. 

Tämä on myös syy miksi yhtyneet kepumediat sekä Keski-
suomalainen että Ilkka rohmuavat raskaasti tappiollisia kokoo-
muslehtiä konserniinsa taseidensa rasitukseksi, niin että kepu-
mediat ulottuvat jo läpi Suomen ihan pääkaupungin porteille 
(toinen syy on saada edullista ilmoitustilaa eteläpohjanmaalai-
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sille autoliikkeille).
Mutta tavalliset ihmiset eivät ole niin helposti huijattavia ja 

tyhmiä kuin maakuntien kepumedioiden omistajat ovat olleet 
suunnitellessaan työpöydällä hienoksi, mutta ei käytännössä, 
osoittautunutta vuosisadan mediakaappausta. 

Sanomalehtien levikit ovat samalla laskeneet kun lehtien 
sisällötkin, joista suurin osa säästösyistä tehdään konsernin 
yhteistoimituksessa persoonattomiksi ja ketään kiinnostamat-
tomiksi. Siksi on hyvä tehdä ero oikein ja hyvän, tasokkaan 
journalismin, ja journalismin kaapuun pukeutuneen, surkean, 
propagandistisen kepuloidun valheen välillä. Leena Kymäläi-
sen hieno juttu riistetyistä pakolaisista Suomen Kuvalehdessä 
on oikeaa ja journalistisin periaattein toteutettua, ja ketään, ei 
etenkään valhetta ja valtaa, kumartamatonta laatujournalismia 
parhaimmillaan, juuri sellaista millaisen oikean ja itseään jour-
nalismiksi mainostavan journalismin tulisi ollakin. 

Kannattaa verrata tätä juttua esimerkiksi vaikkapa Keskisuo-
malaisen, Ilkan ja Savon Sanomien tai Etelä-Suomen Sanomi-
en pääkirjoituksiin, joissa esitetään vahvasti valhe totuutena 
ovelasti naamioiden se erilaisiin tutkimuksiin, yleiseen mieli-
piteeseen, ja siihen Humen varoitukseen, ettei tosiasioista pidä 
päätellä miten tosiasioiden pitäisi olla; asia, jota kepumedioi-
den turhantärkeät maakuntasatraapit eivät ole vielä omaksi 
vahingokseen tajunneet, mutta jonka tyhmempikin mökiniita 
tajuaa jo pelkästään katsoessaan takkatulen loimussa laiskotte-
levaa ovelaa kisaansa, joka on juuri popsinut suuhunsa pullean 
hiiren, vaikka esittääkin viattomana nälkäistä pikku mummon 
kisua emännälleen söpöin kissannaamoin naukuen ja käpäliään 
venytellen.
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Paholainen ja  
metapaholainen

”Propaganda-termin keksi 1600-luvulla paavi Gregorius XV(1554-1623) 
perustamalla ”uskon propagoinnin pyhän seurakunnan”, jonka tarkoituk-
sena oli viedä uskoa eteenpäin uudessa maailmassa.”

-Jukka Kortti kirjassaan ”Mediahistoria -viestinnän merkityksiä ja muo-
donmuutoksia puheesta bitteihin”

Francis Bacon kysyi kerran vierustoveriltaan, epäileekö kukaan, 
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että jos ihmisten mielestä poistettaisiin turhamaiset mielipiteet, 
imartelevat toiveet, väärät arviot ja kuvitelmat, se jättäisi koko 
joukon ihmisiä surkeaan tilaan melankolisiksi, haluttomiksi ja 
itseensä tyytymättömiksi?

Markku Ojanen kysyy kirjassaan ”Vaihtoehtoisia faktoja” 
-miksi valehtelemme, että olemmeko niin kiinni valheissam-
me, harhoissamme ja itsepetoksessamme, että niistä luopumi-
nen tuottaa meille suurta vahinkoa? 

Elämä olisi aivan mahdotonta, jos ihmiset eivät yleensä pu-
huisi totta tai ainakin suurin piirtein totta. Hänen mielestään 
ihmisen onnellisuus saattoi kärsiä siitä, että ihminen voi jou-
tua luopumaan illuusioistaan. Ojasen mielestä suurelle osalle 
ihmiskuntaa usko, toivo ja rakkaus ovat kaukana realiteeteista. 
Joillekin ne ovat niin kaukana, että ulkopuolisen mielestä kyse 
on suuresta itsepetoksesta.” 

”Niin valitettavalta kuin se kuulostaakin, valehtelu kuuluu 
ihmisluontoon. Se on tuhoava voima, jos sitä on niin paljon, 
että kehenkään ei voi luottaa. Etenkin entisaikojen viisaat pi-
tivät valehtelua pahuuden perustana. Kaikki maailman pahuus 
pohjautui heidän mielestään siihen, että ihminen ei pysy to-
tuudessa.”

Ojanen jatkaa muistuttamalla rehellisyyden tärkeydestä, 
mistä hänen mukaansa kertoo myös se, että mediassa on päivit-
täin kuvauksia siitä, kuinka ihmiset ovat valehdelleet, huijan-
neet, pettäneet ja tehneet vilppiä. Hänestä jopa varastaminen 
on valehtelua ja huijaamista, sillä siinä on kyse toisen hyväus-
koisuuden ja luottamuksen pettämisestä.

Se paha kaikkein paha mitä on pelätty, on vielä valitettavas-
ti edessäpäin mitä sotaan, terrorismiin ja tappamiseen tulee, 
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MSN -uutiset kertoi nettisivuillaan 21. elokuuta 2017 siitä 
miten robotiikan asiantuntijat varoittivat autonomisista ro-
bottiaseista ja vaativat YK:ta kieltämään tekoälyä käyttävien 
aseiden kehittämisen.

Allekirjoittajat vaativat että ”tappajarobottien” kehittäminen 
tulee kieltää pikaisesti. Mikäli tämä ”Pandoran lipas” kerran 
aukeaa, sen sulkeminen tulee olemaan erittäin vaikeaa, he va-
roittavat.

Kun se on kehitetty, se mahdollistaa sodankäymisen suurem-
massa mittakaavassa kuin koskaan ennen ja toisinaan nopeam-
massa tahdissa kuin ihmiset kykenevät ymmärtämään.

Robotit ovat tulleet jäädäkseen. Ne osaavat jo puhua, sii-
vota. Entisaikojen kolhot ja pelottavat robotit ovat nykyjään 
sulavarakenteisia - ja käytöksisiä seuralaisia, jotka tunnistavat 
kasvomme ja puhuvat kanssamme. Kehittyneimmillä roboteil-
la on jopa ihmisen liikkeet ja tunteet. Mielenkiintoisen kirjan 
roboteista on vuonna 2004 kirjoittanut Robert Malone. 

Ja vaikka kirja on nyt kolmetoista vuotta myöhemmin aut-
tamattomasti vanhentunut, on se hyvä läpileikkaus siihen 
mitä kaikkia sellaista mitä emme olisi koskaan uskonut olevan 
olemassakaan, on meistä riippumatta kehitelty tulevaisuutta, 
myös tulevaisuuden sotia silmällä pitäen.

Kirjassa esitellään robottilelut ja keräilyesineet (mm. ki-
pinöivät ja savuavat sekä ampuvat robotit, Space Robotit ja 
Engine robotit sekä Transformerit) sekä millaisia ovat robotit 
taiteessa ja viihteessä (Terminator T- 800 sekä RoboCop) ja 
annetaan esimakua siitä, millainen on robottien seuraava suku-
polvi pikkurobotit ja robottikumppanit sekä kotitalousrobotit. 

Robottimaailma elää jo nyt omaa ihmisistä erillistä todelli-
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suuttaan, jossa hyvä ja paha ottavat mittaa toisistaan, robottien 
tasapainoillessa ihmisten ja koneiden välimaastossa, niin että 
niitä voi jo kutsua joko ihmismäisiksi koneiksi tai konemaisiksi 
ihmisiksi. 

Vaarallisiksi ne tekee ihmisten arvaamattomuus ja häikäi-
lemättömyys toteuttaa muista piittaamatta omia ahdistavia 
päähänpinttymiään. Ihminen on robotille jumala niin hyvässä 
kuin pahassakin määrätessään robottia rakentaessaan mihin 
kaikkeen se voi ja sen pitää kyetä.

Kirjailija Isaac Asimov kehitti novellissaan Liar roboteille 
ohjeita, joiden mukaan robotti ei saanut vahingoittaa ihmistä, 
sen oli toteltava ihmisen käskyjä ja sen tuli varjella myös omaa 
olemassaoloaan. 

Ja kun Asimov tajusi että robotit voivat myös tappaa, hän 
lisäsi ohjeisiin, ettei robotti ei saanut vahingoittaa ihmiskuntaa. 
Asimovin lisäys tuli kuitenkin liian myöhään kuten vetoomuk-
sen allekirjoittajien huolesta voimme päätellä. Robotit on jo 
nyt valjastettu tuhon voimiksi ihan kuin aikoinaan 70-luvulla 
”Tähtien sota” -elokuvasarjassa osuvasti varoiteltiin ikuisessa 
sodassa hyvän puolesta pahaa vastaan. 

”The Post”-elokuva kuvaa sekä tätä ikuisuusongelma hyvä 
vastaan paha, että institutionaalisen vallan ongelmaa ilman 
selviä eettisiä arvoja ja pyrkimyksiä. The Washington Post oli 
vaarallisesti vallan lakeijana ja presidenttien ystävänä kaltevalla 
pinnalla luisumassa kohti korruption ja makeilun kaltevaa pin-
taa, ennen kuin Pentagon-paperit antoivat sille kunnon kor-
vatillikan (moraalinen säpsähdys), ja lehti palasi perusasioiden 
ja takaisin totuudentonkimisen lähteille Platonin Gorgiaksen 
sanoin.
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”Emme paljasta läheisimmillemme olevia asioita, vaan sano-
ja, jotka eroavat todellisista asioista.”

Hyvä ja paha eivät ole missään erikseen säädellyssä paikassa, 
vaan meissä itsessämme, kuten Platon sanoi tai sekoittuneina 
maan päällä, kuten Augustinus saman asian jatkojalosti. Ky-
seessä on hyvän ikuinen hyvän taistelu pahaa vastaan, missä 
pahuutta voisi kuvata virolaiskirjailija Jaan Kaplinskin tavoin 
myös Airaksisen tapaan ”sokrates-nietzscheläisesti”, kun hän 
kirjoitti vuonna 1995 ilmestyneessä esseessään ”Paholainen ja 
Metapaholainen”.

”Ihminen on näihin päiviin saakka kieltäytyneen uskomasta 
pelkästään itseensä, ja uskonut mieluummin muihin yli-inhi-
millisiin auktoriteetteihin, jumaliin, henkiin, muinaisiin san-
kareihin tai esivanhempiinsa. 

Kaplinskin mukaan tässä ollaan tekemisissä sellaisten to-
tuuksien kanssa, jotka ovat ihmisen ulottumattomissa tai vai-
keasti tavoitettavissa, niin että niitä ovat ymmärtäneet vain har-
vat, jotka ovat sitten siirtäneet löytämänsä tai heille ilmoitetun 
totuuden muille. 

Vaikka Kaplinskin essee pohtii uskonnon yhteiskunnallis-
ta etiikkaa, voi esseetä lukea myös maailma yleisesti pahuu-
den, hyvyyden, totuuden ja valheen taistelukenttänä, kun hän 
loihtii esille kristinuskon sisältä kumpuavasta valheellisesta ja 
tekopyhää eettistä dualismissa pohtiessaan, mikä tai kuka pa-
holainen oikein on ja miten hän oikein ihmisten parissa toimii. 

Kaplinski kysyy oivaltavasti, mikä on paholaisessa olennai-
sempaa, hänen valheellisuutensa vai hänen pahuutensa ja pe-
tollisuutensa.

”Jos paholainen on paha, hän ei valehtele silloin aina, vaan 
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valehtelee hämätäkseen ihmistä, johtaakseen tämän harhaan, 
pannakseen uskomaan valhetta totuuden asemesta. Siihen on 
monta mahdollisuutta, yksi parhaista on sekoittaa tosi ja valhe, 
välillä valehdella, välillä puhua totta. Mutta vielä ovelampaa on 
valehdella viisaasti, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Ovela 
valehtelija on epäilemättä myös se, joka osaa antaa itsestään 
vaikutelman todenpuhujana. Valhe on tuhoisa silloin kun se 
otetaan totena.” 

Kaplinski jatkaa, että jos tällainen ilkeänovela yliolento on 
todella olemassa, ja tahtoo tehdä ihmiselle pahaa rikkomalla 
hyvän Jumalan suunnitelmat, silloin hänen parhain strategian-
sa ihmisen pettämiseksi on se, että hän kätkee identiteettinsä, 
ja omat aikeensa, ja naamioituu Jumalaksi tai Jumalan tahdon 
täyttäjäksi.

”Paholaisen logiikan kannalta olennaista onkin hänen ky-
kynsä olla metapaholainen: muuttaa muotoa, tarkastella it-
seään kauempaa, kritisoida itseään, olla itseään vastaan.” 

Kaplinskin mielestä usko paholaiseen on kuitenkin vaaral-
lista, sillä metapaholaisena hän voi tunkeutua jokaiseen oppiin 
ja kääntää filosofiat voitokseen, ja jos hän voi olla kaikkialla, ei 
voi uskoa mihinkään ja olla mistään varma.

”Metapaholainen esiintyy kaikissa opeissa, uskonnoissa ja 
teologioissa niin kuin vastaväitteitä synnyttävä kielto. Mutta 
metapaholaisena hän on riittävän viisas esittääkseen tuon kiel-
lon myönnön muodossa, jos se on hänelle hyödyllistä. Meta-
paholainen tuo uskonkappaleisiin ristiriidan ja muuttaa ne sillä 
tavoin arvottomiksi. Jos metapaholainen on olemassa, kaikki 
on mahdollista, jokainen väite voi olla oikea tai väärä. Logiik-
ka, joka sallii järjestelmissä ristiriitoja, on luotu vasta viimeisinä 
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vuosikymmeninä.” 
Kaplinskin mukaan paholaisen kätyriksi voi julistaa yhtä 

hyvin sen, joka sanoo että paholainen on ilkeä ja paha, ja että 
häntä vastaan on voimia säästämättä taisteltava, kuin sen, joka 
sanoo että paholaista ei ole olemassa, ja että taistelu häntä 
vastaan vie voimamme ja synnyttää varallisen vainoharhaisen 
ilmapiirin. Hänen mukaansa tällainen pohdinta vie vääjäämät-
tä johtopäätökseen, että usko metapaholaiseen johtaa meidät 
loogisesti absurdiaan, ja suorastaan paranoiaan tai terroriin. 
Kaplinski kysyy myös, eikö metapaholaisen päämäärä olekin 
synnyttää ristiriitoja, absurdiaa, epäilystä ja vainoharhaisuutta? 

”Eikö metapaholainen saavuta päämääränsä juuri sillä, että 
houkuttelee meidät uskomaan omaan olemassaoloonsa? Eikö 
metapaholainen luokin meidän tietoisuudessamme olemisen 
ja olemattomuuden väliin ”harmaan alueen”, johon hän mah-
tuu?” 

Kaplinski päätyy esseensä lopulla ajattelemaan, ettei paho-
laista sittenkään taida olla olemassa eikä häntä kannata ottaa 
vakavasti, mutta varoittaa, että on olemassa ihmisiä, jotka 
uskovat että on olemassa paholainen, ja että häntä vastaan 
on siksi taisteltava.

”Koska paholaista itseään vastaan taisteleminen on ongel-
mallista, he taistelevat sen sijaan luonnollisesti muita ihmisiä 
vastaan, joita he pitävät paholaisen palvelijoina, Ja sillä tavoin 
paholainen muuttuu kyltiksi, jonka voi liimata vihollisen kyl-
keen. Vielä vakavammin- siellä, missä paholainen on olemas-
sa, ja kaikki on mahdollista ja logiikka ei päde, paholaisesta 
tulee absoluuttinen argumentti niille, jotka ovat itse fanaatik-
koja, tai jotka käytävät toisten fanatismia omien päämäärien-
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sä saavuttamiseksi. paholainen auttaa fanaatikkoja ja tekee 
heidät immuuneiksi logiikka ja kaikkea kritiikkiä vastaan.”

Michel de Montaignen ”Esseiden II”- osan alun ensim-
mäisessä kappaleessa ”Tekojemme horjuvuudesta” on määri-
telty osuvasti tekojemme horjuvuus ja sen merkitys ”ihmistä 
vapauttavana” merkityksenä, ettei kaikki ole deterministien 
ja kristittyjen oppien mukaan ennalta määrätty ja että ”sat-
tumalla” eli oikealla elämällä (kunhan pistää ensin nokkansa 
ulos ovesta vaikka siellä sataisi) on suurempi merkitys kuin 
uskomuksilla, saduilla ja määräyksillä.

”Ne, jotka ryhtyvät tutkimaan ihmisten tekoja, eivät mis-
sään kohtaa yhtä suuria vaikeuksia kuin yrittäessään paika-
ta niitä ehjäksi kokonaisuudeksi ja esittää niitä yhtenäisessä 
valaistuksessa, sillä ne ovat yleensä niin merkillisellä tavalla 
ristiriidassa keskenään, ettei niiden mitenkään voi olla läh-
töisin samasta puodista.”

Montaignesta oli kohtuullisen järkevää arvostella ihmis-
tä hänen elämänsä tavanomaisimpien piirteiden perusteella; 
mutta kun otti huomioon tapojemme ja mielipiteidemme 
luontaisen horjuvuuden, hänestä oli usein tuntunut, että jopa 
hyvätkin kirjailijat olivat hakoteillä yrittäessään väkisin luoda 
meistä lujaa ja yhtenäistä kudosta.

”He valitsevat jonkin yleisen luonnetyypin, järjestävät ja 
tulkitsevat sen mukaan kaikki kuvaamansa henkilön teot, ja 
jolleivät pysty vääntämään niitä mielensä mukaisiksi, he se-
littivät ne teeskentelyksi. Minun on vaikeinta uskoa ihmisen 
horjumattomuuteen, helpointa heidän horjuvuuteensa. Se, 
joka arvosteli ihmistä yksityiskohdista, pala palalta, osuisi 
todennäköisemmin oikeaan.”
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Montaigen ottaa esimerkin antiikista, ja sanoo, että an-
tiikista on vaikea löytää edes tusinan verran ihmisiä, jotka 
olisivat vakiinnuttaneet elämänsä lujiin ja varmoihin uomiin, 
mikä oli hänen mukaansa viisauden tärkein tavoite.

”Sillä jos haluaa kiteyttää viisauden yhteen sanaan ja tii-
vistää kaikki elämänohjeet yhteen muotoon, viisaus on erään 
antiikin kirjailijan mukaan sitä, että ”aina tahtoo samoja 
asioita ja aina vastustaa samoja asioita.” ja hän jatkaa: ”Mi-
nun on turha lisätä: sillä ehdolla, että tahto on oikea; sillä jos 
se ei ole oikea, se ei voi olla aina sama.”

Montaignen mukaan emme ajattele mitä tahdomme ennen 
kuin juuri sillä hetkellä kun tahdomme sitä, sillä sen mitä 
olemme tällä hetkellä suunnitelleet, muutamme pian, ja pian 
palaamme taas takaisin jo siihen mistä hetki sitten lähdim-
me. Ongelma on ihmisten ja asioiden kapeus ja rajallisuus, ei 
aika, kuten meille on väitetty. Aika on kaikille sama ohimossa 
jyskyttävä pommi.

”Me emme kulje; meitä kuljetetaan kuin ajelehtivia esi-
neitä, milloin leppeästi, milloin rajusti, sen mukaan onko 
virta ärjyvä vai tyven. Me ajelehdimme mielipiteestä toiseen, 
emme tahdo mitään vapaasti, emme mitään ehdottomasti, 
emme mitään pysyvästi. Tekomme ovat vain yhteen om-
meltuja tilkkuja. Silloin ei ole tarkkaan harkittua viisautta 
tuomita meitä yksinomaan ulkoisten tekojemme perusteel-
la; on luodattava aina sisimpäämme asti ja tutkittava, mitkä 
vaikuttimet ohjaavat toimintaamme. Mutta koska tämä on 
vaarallinen ja vaativa yritys, en soisi kovinkaan monen siihen 
ryhtyvän.”

Missä on se raja, jossa on luovuttava hyväntahtoisuudesta 
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ja kohteliaisuudesta ja sanottava totuus?
”Se riippuu tilanteesta. Kun mukautumisemme aiheuttaa 

vahinkoa, olisi pitänyt puhua totta. Vallanpitäjien myötäily 
on inhimillistä, mutta se helpottaa heidän pahoja tekojaan. 
Kun oma lapsi tekee vilppiä, häntä ei pidä puolustaa valheel-
la.”

Valehtelu on Markku Ojasen mukaan osa ihmiselämää ja 
joskus se voi olla myös pelastaessaan jonkun hengen eetti-
sesti perusteltua, vaikka hänen mukaansa rehellisyys onkin 
ihanne ja valehtelun seuraukset ovat usein vakavia. Ojanen 
jakoi arkiajattelun pohjalta valheen kolmeentoista lakiin. Ne 
kannattaa painaa visusti mieleen.

1. Valehtelija uskoo myös muiden valehtelevan.
2. Totuutta ei tarvitse selitellä, mutta valhe vaatii selityksiä.
3. Kun valheelle antaa pikkusormen, se vie koko käden.
4. Yhden petollisen valheen paljastuminen vie luottamuk-

sen.
5. Valheet tuovat hetkellisesti valtaa, mutta valheella han-

kittu valta on haurasta.
6. Julma totuus antaa totuudelle huonon maineen.
7. Eniten valehtelemme itsellemme.
8. Kun toistamme valheita, alamme uskoa niitä.
9. Korruptio perustuu valheiden ja petosten oletettuun 

hyväksyttävyyteen.
10. Mitä enemmän valheita, sitä todennäköisemmin ne 

paljastuvat.
11. Mitä läheisempi suhde, sitä kipeämmin valhe sattuu.
12. Kaikki valehtelevat, mutta jotkut enemmän kuin muut.
13. Tuhoisimmat valheet liittyvät poliittisiin ideologioihin.
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Totuudennälkäinen 
aika

”Hyve on sopusointuinen mielenlaatu. Hyve on tavoiteltava itsessään, ei 
pelon, toivon tai jonkin ulkoisen hyvän vuoksi. Siihen sisältyy onnellisuus, 
sillä hyve on sielu, joka on muovautunut ylläpitämään sopusointua kaikessa 
elämässä.”

-Diogenes Laertios stoalaisesta hyveestä

Ojasen mukaan nykyaika tuntuu vaativan entistä enemmän 
sellaisia taitoja, joille ei ennen ollut tarvetta, ja että puhe tunne-
taitojen, sosiaalisten taitojen tai mielenterveystaitojen oppimi-
sesta antaa ymmärtää, että suurella osalla, kenties enemmistöllä 
on näissä taidoissa paljon puutteita. 

Nykyajan vaatimukset ovat Ojasesta suuria ja ahdistavia. 
Siksi hän kysyykin: onko meidän vaihdeltava ja näyteltävä, että 
sosiaaliset taitomme ovat vaatimusten mukaisia? Eikö sanava-
paus ole silloin myös osa ihmisen vapautusta ja lähtölaukaus 
kohti ”totuudennälkäistä aikaa”, jos hän saa ja uskaltaa kysyä 
nämä intiimit psykologiset kysymykset itseltään, ja uskaltaa 
olla oman julkisen minänsä kanssa eri mieltä?

Ojanen kirjoittaa miten ihmisen on mahdotonta hallita 
monimutkaista maailmaa, ja hallinta käy yhä vaikeammaksi 
virikkeiden valtavan tulvan vuoksi. Ojasen mukaan siksi tar-
vitaan kokoamista, pelkistämistä, yksinkertaistamista, yhteen 
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liittämistä ja tiettyjen asioiden korostamista muiden kustan-
nuksella.

”Emme pysty muodostamaan täysin totuudellista kuvaa 
maailmastamme. Lisäksi halumme ja tarpeemme ovat vaih-
televia ja ristiriitaisia. Emme ymmärrä itseämme saati muita, 
joilla myös on omat halunsa ja pyrkimyksensä. Halujaan ei 
aina pidä suoralta kädeltä tunnustaa, koska se voi vaikeuttaa 
niiden tyydyttämistä. Joskus on syytä valehdella todellisista 
aikomuksistaan.”

Eikös silloin kun ihmisen toiveikkuus on ilmeistä ja ihmeel-
listä, astu mukaan taas keskustelu ”Paholaisesta ja Metapaho-
laisesta”, nyt nykymuodossa mikä on valtamedioiden perus-
kauraa, tai näiden ongelmien peittelyä stoalaisen ”hiljaa kaiken 
hyväksyen”-linjan mukaan? Sillä Ojasen mukaan haluamme 
enemmän, haaveilemme ja omaksumme illuusiota, jotka aut-
tavat meitä selviytymään kovassa maailmassa -tai ainakin het-
keksi harhauttamaan siitä.

”Kun pelkäämme, että meitä petetään ja käytetään hyväksi, 
salaamme resurssejamme ja valehtelemme niiden kätköpaikan. 
Haluamme hallita muita ja kuvata itsemme parempina kuin 
olemmekaan. Se on luonnollista, sillä vahvat ja taitavat saavat 
itselleen enemmän resursseja kuin muut. Tämä tosiasia hou-
kuttelee teeskentelemään. Kun luottaa itseensä, menestyy mui-
ta paremmin. Etujen saamiseksi kannattaa mielistellä itseään 
vahvempia, mutta myös samanarvoisia, koska heistä voi saada 
liittolaisia. Imartelua on vaikea vastustaa.”

Ojanen ottaa esimerkiksi Molieren, joka sanoi, että ihmiset 
saadaan nielemään mitä tahansa, kunhan sitä riittävästi voidel-
laan kehuilla. Dennis Diderot ymmärsi ihmisen nielevän min-
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kä tahansa valheen, joka imartelee meitä, mutta vain hippusen 
sitä totuutta, joka tuntuu meistä katkeralta.

Stoalaisuus on hyvä lääke, sillä se ei tarjoa vastauksena loh-
dutusta vaan muutosta, vaikka Augustinus piti arvossa Epikte-
tosta, joka sanoi ihmisen surun kuuluvan vain hänelle itselleen, 
kun taas Paavali kehotti itkemään itkevien kanssa. 

Onnellisuuden edellytys oli stoalaisille sitä, että ihminen 
haluaa vain sitä, mikä todella tapahtuu, ja pyrkii välttämään 
sitä, mikä ei tullut hänen osakseen ihan kuten ”Epiktetos sanoi 
Epiktetos: käsikirja ja keskusteluja” (Otava 1978)-kirjassa.

”Haluan vain sitä, mikä kulloinkin tapahtuu, sillä asetan 
Jumalan tahdon omani edelle.” 

Kirjan suomentaja Marja Itkonen-Kaila kirjoittaa Epikte-
toksen, samoin kuin Senecankin kohdalla, keskustellun paljon 
siitä, olivatko myöhäisstoalaisuuden ja kristinuskon yhtäläisyy-
det vain satunnaisia vai oliko stoalaisuus todella saanut vaikut-
teita kristinuskosta? Joskus antiikin historiaa lukiessa ja nyky-
politiikkaa seuratessa tuleekin väistämättä sellainen tunne, että 
kristinuskolla ja stoalaisuudella on salainen kohtalonyhteys toi-
siinsa, mitä tulee esimerkiksi yhteiskunnallisissa syy -seuraus-
suhteissa, silloin kun kummatkaan eivät suostu myötäilemään 
tai nöyristelemään pahan edessä, vaan haluavat itsepintaisesti 
herättää ihmisen ymmärtämään hyvän voiman pahaa vastaan. 
Epiktetoksen sanoin:

”Kutsun sinut kuulemaan, että laitasi on huonosti, että huo-
lehdit kaikesta muusta paitsi mistä sinun pitäisi, että et tiedä 
mikä on hyvää ja mikä pahaa ja että olet kurja ja onneton!”

Näiden Epiktetoksen sanojen innoittamina tutkin totuu-
denjälkeistä aikaa mediaesseissäni Augustinus, joka piti silti 



220

Epiktetoksen ajatuksista ja teksteistä vaikka itse oli platonik-
ko antoi platonismille kristillisen tulkinnan sekä välitti sa-
malla uusplatonistisen perinnön keskiajalle. ”Jumalan valtio” 
(WSOY 2003)-kirja melkein profeetallisin sanoin, kun hän 
varoitti siitä miten pahansuopaiset henget (vrt. nykypäivänä 
mediat) kiihottavat ihmisiä siten, että näyttävät esimerkkiä ri-
kosten tekemisessä muka jumalallisella arvovallalla. 

Augustinuksen, jolle uskon piti saavuttaa täyttymyksensä 
”credo ut intelligam (uskon, jotta ymmärtäisin)” myös tietees-
sä, ajankohtaiset varoitukset antavat tulevaisuuden haasteille 
tilaa keskiaikaisten skolastikkojen (sopii siksikin kuin ironi-
seksi virnistykseksi, että keskiaikaisten skolastikkojen aseman 
nykyjään ottaneet mediat toimivat skolastisin periaattein vain 
yhden pätevän totuuden ja yhden totuudenmukaisen tiedon 
järjestelmän levittäjinä, mikä sulkee itseensä kaikki alat ja sa-
malla kaikki erityistiedot) ”sic et non (niin ja ei)”-yleisen har-
moniapyrkimyksen tapaan. Augustinuksen itsensä sanoin:

”Kuka ei sanotun perusteella ymmärtäisi eikä näkisi, kuinka 
paljon vaivaa nuo pahansuovat henget näkevät voidakseen esi-
merkillään antaa muka jumalallista oikeutusta rikoksille? Tässä 
voi olla sokea vain, jos mieluummin ottaa jäljitelläkseen moisia 
jumalia kuin Jumalan armon avulla haluaa erota yhteydestään 
näihin.”

Augustinuksella oli platonilainen todistus ”olioista”, jotka 
edellyttävät”ehdotonta olemista”, johon niillä on osuus, sillä 
hänestä ei voinut olla”olioita”, ellei ole olemista, niin kuin ei 
voinut olla suhteellisesti hyvää ja arvokasta, ellei ole ehdotonta 
arvoakasta, ellei ole ehdotonta arvoa, siis kokonaan hyvää, eli 
täytyy olla ehdoton oleminen ja ehdoton hyvä: Jumala - on 
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mielenkiintoinen lausuma, vaikka Augustinus puhuukin hie-
man eri asiasta ”Jumalan valtiossa”roomalaisten epäjumalina 
- esimerkissään. 

Tänään Augustinuksen menetelmää voi hyvin soveltaa ai-
kamme ”välttämättömiin pahoihin” kiusanhenkiin ja epäju-
maliin, politiikkaan sekä valtamedioihin (skolastikko Alanus 
Lilleläinen puhui auktoriteettien ”kääntyvästä nenästä”, jota 
voitiin kääntää moneen suuntaan; Trumpkin, entinen Clinto-
nien tukija ja ”demokraatti tarpeen tullen”, on tähän syyllinen, 
sillä tuskin hän on älyllistä mukavuudenhaluisuuttaan itse vai-
vautunut tutkimaan analyyttisesti Yhdysvaltojen aiempien pre-
sidenttien vaalipuheiden ”common senseä” tai amerikkalaisen 
vanhan yläluokan kouluretoriikan pyhintä olemusta. 

”Tästä syystä vaaralliset henget tahtoivat näyttäytyä keske-
nään taistelevina ihmisille, jotka luulivat niitä palveltaviksi ja 
kunnianarvoisiksi jumaliksi. Pahat henget tahtoivat näin osoit-
taa, ettei toisiinsa kiintyneiden kansalaisten pidä kaihtaa keske-
nään taisteluita. Jumalathan oikeuttavat esimerkillään ihmisten 
rikkomukset.”

Filosofi Edmund Husserl syvensi käsitystä todellisuudesta, 
kysymällä: mitä pidetään todellisuutena?

”Sitä, mikä on suoraan meille annettu.”
Se on totta, Husserl asettuu kokemuksen puolelle ymmär-

täen ettei luonnollinen ajattelu ole virheellinen vaan epätäy-
dellinen ja siksi hieman ongelmallinen tosiasia, sillä emme voi 
tehdä paljon muuta kuin havainnoida asioita”sellaisenaan”maa-
ilmassa, joka on kutakuinkin melko valmiina meille annettu ja 
jota on mahdotonta meidän käsityskyvyllämme kyseenalaistaa. 

Nykyfilosofia onkin tunnustanut tämän subjektiivisuuden 
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ongelman yleisesti, jolloin ”minä”näyttäytyy jonakin, jonka 
mukaan asiat ovat niin kuin ne näyttävät olevan, ja ongelmal-
linen ”minä”muuttuu tietoiseksi, itseensä kohdistuvaksi tut-
kinnan kohteeksi. 

Kantin esimerkin innoittamana Husserl ymmärsi ajan muo-
dostavan tietoisuuden virran. Hän otti avukseen`kreikaklaisen 
käsitteen ”epoche” (arvostelun lykkääminen), jolla hän yritti 
pysäyttää huomion herpaantumisen ajassa, ja esitti vielä lisää 
kysymyksiä vapautuakseen maailman ennalta -annettavuudes-
ta. Husserl kysyi mm, onko luonnollinen ajattelutapamme sitä, 
miten todellisuus havaitaan, joten virheellinen? Ja vastasi taas 
itselleen: kyllä koska havaitsemme erilaisia totuuden muunnel-
mia, joilla ei ole mitään pysyvää luonnetta. 

”Epoche”oli siis vastaus siihen, sellaisen tietoisuuden vapau-
tuminen, ettemme ole tässä maailmassa vailla mieltä. Ongelma 
on vain se, että pidämme tietoisuutta maailmasta sen olemassa-
olon todisteena, tai ihmisen mennyt ja tuleva ajattelu, paikka 
historiassa; menneen tulevaisuuksissa ja tulevaisuuksien men-
neissä, on väärin ymmärretty. 

Kantille ymmärryksen toiminta ei edellyttänyt aiempaa oh-
jeistusta, ei tiedettä eikä filosofiaa. Jean-Paul Sartrelle ihmisen 
paikka historiassa oli puhtaasti eksistentiaalinen ongelma.

”Jos historia karkaa käsistäni, se ei johdu siitä, etten ole te-
kemässä sitä; se johtuu siitä, että muutkin ovat tekemässä sitä. 
Ei pidä paikkansa, että historia ilmenee meille täysin vieraana 
voimana. Se syntyy joka päivä käsissämme erilaisena kuin mitä 
me luulemme siitä tekevämme ja historia iskee takaisin tehden 
erilaisia meistä kuin uskoimme olevamme.”

Tämä ymmärrettyämme, ymmärrämme myös, että ”totuu-
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denjälkeinen aika”-käsitteenä (oikeasti meidän tulisi puhua 
”totuudennälkäisestä ajasta”) on fundamentalistinen yrittäes-
sään kuristaa suureen ääneen todellisuuden absoluuttiseksi 
varmuudeksi ympärillämme, samalla kun se kutistaa meidän 
”sensus communis”, eli moraalisen yleistajumme. 

Kun todellisuus näyttää liian uhkaavalta (Suomi on unoh-
tanut entisen presidenttinsä, J.K. Paasikiven tärkeän ohjeen: 
tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku), eräs strategia 
on kieltää tosiasiat ja kuvitella kaiken olevan hyvin, vaikka 
meidän tulisi Jean -Paul Sartren sanoin valita se kastike, missä 
haluamme että tulemme syödyksi. Kukaan ei puhu tunteista tai 
empatiasta, vaikka jo Platon kehotti meitä lähestymään tuntei-
den ja järjen suhdetta ikään kuin tunteet olisivat hevosia, jotka 
järki on valjastanut ohjaksiinsa. 

Yksi syy voi olla se mistä Ojanen puhuu, että on ihmisiä, 
jotka tietoisesti ja jatkuvasti pettävät ja valehtelevat saadakseen 
etuja. Hänen mukaansa tavallista ihmistä ahdistaa ajatus, että 
joku suunnittelee valheensa ja muut vilpilliset tekonsa huolel-
lisesti ja toteuttaa ne.

Siksi valtamediat tutkimuksen kohteena on peilikuva ihmi-
sestä, hänen valheistaan ja omasta ajastaan. 

Heti kun järki oli saanut tunnustuksen sille kuuluvasti ase-
masta, alkoi pohdinta ihmisen suhteesta luontoon ja itseensä, 
ja miten väkivalta, jolla on kummallinen suomenkielinen mer-
kitys ihan kuin se olisi valtaan kuuluvaa sakinhivutusta.

Jos meillä valtamediat, eliitti ja historioitsijat ymmärtäisivät, 
että murrosaikana tulkintojen lähtökohdat muuttuvat, kun 
menneisyyttä joudutaan arvioimaan uusista näkökulmista, 
vaikka vanhat hyvä lääkkeet olisivat parempia kuin pussillinen 
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huonoja uusia, sanoivathan jo Bacon ja Descartes aikoinaan, 
että tietoa voi saada vain kysymyksiin vastaamalla, kysymysten 
tuli olla oikeita - ja ne piti esittää oikeassa järjestyksessä; enää ei 
tiedä puheista, kuka on väärässä ja kuka oikeassa, jos koskaan 
on tiennyt, vaikka lopullinen baconilainen vallankumous, jos-
sa täsmällisiin kysymyksiin haluttiin täsmällisiä vastauksia, ja 
lähteisiin ei enää suhtauduttu kunnioittavan tarkkaavaisesti, 
tapahtui jo 1800-luvulla. 

Nyt kukaan ei enää vaivaudu esittämään vääriä väitteitä to-
sina; totuudesta on tullut yhdentekevää maailmassa. Ja vaikka 
ihmiskunta ei ole koskaan elänyt mitenkään erityisesti ”to-
tuudellista aikaa” sen enempää tai vähempää kuin on elänyt, 
tunteisiin vetoavat tarinat, uskomukset ja selvä huuhaa ovat 
ohittaneet järkipuheet, ja tolkun ihmisetkin kyseenalaistavat 
nykyisin tieteellisesti todistettuja faktoja, ja filosofoimisesta on 
tullut valmistautumista kuolemaan (en tiedä onko kuolema 
rangaistus, vaikka se sitä odottaessa siltä tuntuisikin), siihen 
kaiken kuolemaan, jossa selviytymisen nimissä on valittu us-
kollisuus totuuden sijaan erilaisina orjamaisuuksina, joka täh-
tää ihanteellisen ja muuttumattoman järjestyksen jatkumiseen.

Vaikeusastetta löytää selvyys monen keskenään ristiriidas-
sa olevan epäselvyyden keskeltä on lisännyt vielä se, että laaja 
joukko monenlaisia erilaisia ihmisiä ja auktoriteetteja on hyö-
kännyt ennen niin ehdottoman varmana ja pätevänä pidettyä 
asiantuntijatietoa vastaan, koska heidän syytöstensä mukaan 
juuri ne ylläpitävät epäoikeudenmukaisuutta. 

Jimmy Somervillen (ei se sama Jimmy Som(m)erville: Rons-
ky Beatin kuuluisa kontratenorilaulaja ja solisti) sanoin voi 
myös väittää, että kysymyksen ja vastauksen suhde on muut-
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tunut epäsymmetriseksi: kun tiedämme kysymyksen, ei täs-
mälleen oikea vastaus seuraa sitä loogisesti; loogisesti seuraa 
kuitenkin mahdollinen vastaus, koska kysymyksen ymmärtä-
minen rajaa vastausten määrää. 

Jos kysymystä ei tiedetä, se on arvattavissa vastauksesta - 
vastauksesta ei kuitenkaan voi päätellä samalla tavalla kuin ky-
symystä vastausta. Juuri siksi meidät tavalliset sukankuluttajat 
pitää pelastaa postmodernin kritiikin kynsistä, ja totuudenjäl-
keisen ajan pohdinnat pitäisi ulottaa aikaan ennen Kekkosta, 
lukemalla Paul-Erik Korvelan ja Johanna Vuorelman toimitta-
masta kirjasta ”Puhun niin totta kuin osaan” luvusta ”Ideolo-
gien sotkuinen paluu”.

”Keskustelu totuudenjälkeisestä ajasta on kiinnostavaa myös 
siitä näkökulmasta, että se on saanut sekä konservatiivit että 
edistykselliset liberaalit kannattamaan jossain mielessä oman 
ideologiansa kannalta ristiriitaisia kantoja. Umpikonservatii-
vinen amerikkalainen julkaisu The Imaginative Conservative 
puolusti voimakkaasti vaihtoehtoisia faktoja ja totuuksien so-
siaalista konstruktiota samalla, kun se syytti valtamediaa yhden 
maailmankuvan propagoimisesta. Vastaavasti monet edistyk-
selliset vasemmistoliberaalit ovat tässä keskustelussa omaksu-
neet päinvastaisen kannan, jonka mukaan meidän pitäisi puo-
lustaa objektiivisia faktoja ja havainnoitsijasta riippumatonta 
totuutta.”

Tämä esimerkki kertoo, miten tehokkaasti keskustelu asian 
tiimoilta Suomessa on jakaantunut kahteen eri kerrokseen; 
asiasta käydään vasemmistoliberaalisten tutkijoiden kesken 
kansainvälisesti korkeaa keskustelua, ja konservatiivisten me-
dioiden johdolla suurelle yleisölle suunnattuna jankkaava ja 



226

tylsistyttävää ”eipäsjuupas-väittelyä”. 
Tässä olisi auttanut, jos joku olisi muistanut metafysiikan 

professori Robert Georg Gollingwoodin muistuttaneen.
”Älä ikinä kuvittele ymmärtäneesi kenenkään filosofin yhtä-

kään toteamusta, ennen kuin olet päätellyt niin tarkkaan kuin 
suinkin mahdollista, mihin kysymykseen hän on tarkoittanut 
sen vastaukseksi.”

Kysymyksen ja vastauksen logiikka on sekä tutkimuksen 
kohde että väline. Gollingwoodin mielestä kysymyksen ja vas-
tauksen logiikka oli inhimillisen ajattelun kuvaus. 

Kyse on tavoitteesta, johon on säännöllisesti pyrittävä, jos 
haluaa yltää päteviin tulkintoihin, sillä Vuorelman, joka osu-
vasti kirjoittaa totuudenjälkeisen ajan olevan tyypillinen ker-
tomus länsimaiden rappiosta, jonka taustalla on sekä sisäinen 
alennustila että ulkoiset viholliset, kirjoituksen mukaan mo-
lempien kannat johtavat varsin outoihin lopputuloksiin heidän 
oman ideologiansa kannalta.

”Nostalgia liberaalina ja pragmaattisena esiintyvän politiikan 
aikakautta kohtaan ei ole perusteltua, koska faktat eivät tue sen 
onnistumista. Taloudellinen romahdus, huonosti suunnitellut 
ja kyseenalaiset sodat, äärioikeiston suosio sekä yhteiskunnan 
vahva polarisaatio monien kielteisten kehitysten rinnalla eivät 
anna aihetta olettaa, että samankaltaisen politiikan jatkaminen 
tuottaisi jossain vaiheessa yhteiskunnallista vakautta ja laajaa 
hyvinvointia. On perusteltua väittää, että totuudenjälkeisen 
ajan ilmiöt palaavat 1990 - ja 2000 -luvun pragmaattisena esi-
tetyn liberalismin epäonnistumiseen, mistä Greenspan (Usan 
keskuspankin entinen ja pitkäaikainen johtaja, Allen Green-
span paljasti aiemmin samassa kirjassa, että oli hämmentynyt 
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huomatessaan jälkikäteen etteivät hänen keinonsa muuttaneet-
kaan paremmaksi yhteiskuntaa; on vaikea sanoa oliko tämä sa-
nottu hämäykseksi, puolustukseksi vai aidolla ihmetyksellä) oli 
huolissaan. Tässä mielessä totuudenjälkeisen ajan liikehdintä 
edustaa ideologioiden paluuta, mikä on sotkuista ja ristirii-
taista. Siis kaikkea muuta kuin selkeä ja yksinkertainen tarina 
liberaalin demokratian voittokulusta.”

Siksi palaamme hieman myöhemmin faktantarkastajien kera 
vasemmistoliberaalit vastaan konservatiivit sekä postmodernis-
tinen kritiikki vastaan uusromanttinen halu nähdä menneisyys 
krumeluureineen poikkeuksellisten sankarien temmellyskent-
tänä. Oikeastaan kaikki alkaa eräällä tavalla Slavoj Zizekin kuu-
luisasta teoksesta ”In Defence of Lost Causes”, jossa filosofi 
väittää selitysten ajan olevan ohi.

”Meidän ei enää pidä tavoitella kaiken selittäviä järjestelmiä 
ja globaalia vapautumista; suurten ratkaisujen vaatiman väki-
vallan pitäisi antaa tilaa erilaisille väliintuloille ja vastarinnan 
muodoille.”

Filosofi ja kriittisen rationalismin kehittäjänä tunnettu Karl 
Popper kannusti kirjassaan ”Arvauksia ja kumoamisia”, roh-
kean järjen käyttöön kehittämänsä kriittisen rationalismin 
hengessä. Popper ajatteli tiedon edistyvän olettamusten eli ar-
vausten kautta, joita kontrolloi kritiikki eli kumousyritykset. 

Meillä on silti vielä eräs pieni ongelma maailmasta postmo-
dernistinen kritiikki vastaan sankarin kaipuuta havittelevat 
uusromantikot hieman muunneltuna totuudenjälkeisessä 
ajassa.

Korvela ja Vuorelma sanovat puheen totuudenjälkeisestä 
ajasta olevan moralisoivaa retoriikkaa, joka synnyttää kuvan 
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kahtia jakautuneesta ja kamppailun vallassa olevasta yhteis-
kunnasta.

Maailmassa on vikana se, että tyhmät ihmiset ovat niin 
varmoja kaikesta ja älykkäät niin epävarmoja, ja että vaikka 
sanomme usein, että ihmiset ovat erilaisia, käytännössä me 
toimimme niin että oletamme muiden olevan, toimivan ja 
ajattelevan automaattisesti kuin me. 

Theodor Adornon sanoin tätä vastaan asettuu avoin ajattelu, 
joka ei luo kaaoksesta synteesiä, vaan luopuu teorian, totuu-
den ja järjenkäsitteiden ylivallasta. Aristoteles jakoi viisauden 
käytännölliseen ja teoreettiseen viisauteen, joista ensimmäinen 
karttuu kokemuksen myötä ja jälkimmäinen opiskelun kaut-
ta. Aristoteles kirjoitti myös retoriikasta, joka antiikin aikana 
nähtiin tehokkaana manipulaation välineenä, jolla saatiin syö-
tetyksi ihmisten suihin, juuri sitä mitä haluttiin. 

Stoalaisessa metafysiikassa ja epikurolaisuudesta Augustinus 
taas ei juuri välitä (koska pitää stoalaista metafysiikkaa sen mo-
nistisen luonteen takia vääränä, missä karkeasta aineesta aina 
hienompaan henkeen on katkeamaton jatkumo -aina Juma-
laan asti), mutta kylläkin uusplatonilaisuudesta (he uskoivat 
yhteen, korkeampaan jumaluuteen), jonka Plotinos ja hänen 
oppilaansa Porfyrios olivat yhdistelleet Platonin opeista ripauk-
sella ajan hengen muodissa ollutta stoalaista etiikkaa ja Aristo-
teleen logiikkaa; näin syntyy augustinolaisuus, joka ”Jumalan 
valtion” luvussa XXV selittää totuudenjälkeisen ajan teologisen 
selitysmallin, joka tutkijoilta on jostain kumman syystä kautta 
maailman jäänyt huomiotta: pahansuovat henget kiihottavat 
ihmisiä siten, että näyttävät esimerkkiä rikosten tekemisessä 
muka jumalallisella arvovallalla. 
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Heikki Koskenniemen suomentamana ilmestyneen Juma-
lan valtio johdannossa suomentaja selvittää Augustinuksen 
ajattelua ja toimintaa selkeästi seikkaperäisesti tunnustamalla 
heti aluksi suomennustyön saaneen hänet tuntemaan itsensä 
todelliseksi kääpiöksi, sillä hän tuntee miten hengen suurmies 
ottaa tyynesti ja nöyrän itsevarmasti tarkastellakseen kaikki sii-
hen mennessä jo lähes tuhatvuotisen filosofian saavutukset ja 
lausuu niistä joko hyväksyvän tai hylkäävän arvionsa.

”Jo kirjassa esiintyvät lainaukset osoittavat juuri Platonista 
lähteneen linjan elävän Augustinuksen ajattelussa. Platon ja 
hänen oppilaansa muodostivat hänelle sen haasteen, johon oli 
vastattava. Platon tarjosi jo sinänsä hyvän ja rakentavan kes-
kustelun lähtökohdan. Olihan hän tahtonut karkottaa ihanne-
valtiostaan kaikki runoilijat, jotka olivat sepitelleet jumalista 
sopimattomia. Nämä samat jumaltarut Augustinus torjuu pil-
katen ja pystyy nojaamaan paitsi Platoniin myös laajaan osaan 
kreikkalaisen filosofian perinnettä. Platonin seuraajat pystyivät 
kuitenkin tarjoamaan vielä paljon vahvemman käännekohdan 
keskusteluun. Jo suuren filosofin oppilas Ksenokrates (395-
314) oli ensimmäisenä hahmotellut rakennelman, jossa ju-
malat, henkiolennot (daimones) ja ihmiset sijoitettiin kukin 
omalle paikalleen. Jumalat ovat ylhäällä kirkkaudessa, ihmiset 
maan päällä ja heidän välissään elävät henkiolennot. Niiden 
tehtävänä on välittää yhteys ylhäällä asuvien jumalien ja al-
haalla asuvien ihmisten kesken. Jo Ksenokrateen mukaan hen-
kiolennoille oli mielenliikkeitä (pathe) ja siksi ne saattoivat 
periaatteessa olla myös pahoja olentoja. Näin oli raivattu tie 
kehitykselle, jossa myönteisestä sanasta ”daimon” tuli myö-
hemmin antiikin demoni.”
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Kant ja hänen ajatelunsa muotoutuminen pahuudesta on 
tämän palapelin puuttuva osa, josta saamme kärsiä vieläkin. 
Kirjassa, jota voi hyvällä syyllä pitää alansa parhaana tutki-
muksena pahasta ja pahuudesta, “Immanuel Kant-radikaali pa-
ha-pahe eurooppalaisessa perinteessä” (toim. Ari Hirvonen ja 
Toomas Kotkas (Loki-kirjat 2004) kaksitoista asiaan kunnolla 
perehtynyttä tutkijaa ruotii Kantin käsitykset sekä pahasta että 
pahuudesta. 

Heti kirjan esipuheessa toimittajat muistuttavat, että valis-
tuksesta ja Ranskan vallankumouksesta alkunsa saanut kan-
sallisvaltio ja humanismi pyrkivät tuomaan eurooppalaisen 
ihmisen pois barbariasta ja väkivallasta luomalla valistuneen ja 
rationaalisen yhteisön.

“Peter Sloterdijkin mukaan tämä humanismin projekti päät-
tyi lopullisesti toiseen maailmansotaan. Humanismi ei kyennyt 
hallitsemaan ihmisen raaistumistapauksia.”

Kirja on tehty vuonna 2004 mutta on silti ikävän ajankoh-
tainen todetessaan jo tuolloin, että Euroopan historia todistaa 
traagisella ja järkyttävällä tavalla pahan toistuvista ilmentymi-
sistä ja että aikaamme leimaa myös pahan estetisoituminen. 
Samaa havaittiin jo natsismissa 1930-luvulla.

“Emmanuel Levinasin mukaan viime vuosisata oli tulossa 
loppuunsa tiettyjen barbaaristen nimien kiusaavan muiston 
varjossa: hitlerismi, stalinismi, Hiroshima, vankileirien saa-
risto, Kamputsean kansanmurhat, Auschwitz. Hirvittävien 
nimien ja päivämäärien lista on vain lisääntynyt uudella vuo-
situhannella.”

Johdannossa otsikolla Paha kriittisen filosofian ongelmana 
Markku Lehtinen kirjoittaa huhtikuussa 1792 lehdessä ilmes-
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tyneestä “Radikaali paha ihmisluonnosta” -artikkelista mo-
net muutkin aikalaislukijat kuin sensorit närkästyivät, kuten 
Goethe, jonka mielestä ajatus radikaalista pahuudesta oli hä-
peällinen myönnytys kristinuskolle. Myös Schiller piti ajatusta 
kuohuttavana, mutta ymmärsi Kantin tällä tavalla yrittävän 
selkeyttää omaa filosofiaansa niin että sen kaikki olisivat ym-
märtäneet.

“Kantin suhde kristinuskoon on teoksessa yhtä vapaa kuin 
kreikkalaisten ajattelijoiden suhde mytologiaansa. Kant aloitti 
filosofin uransa Leibnizin ja Wolffin oppilaana. Hänen var-
haiset kirjoituksensa edustavat ajalleen tyypillistä luonnon-
teologiaa, jossa maailman lainmukainen järjestys viittaa sen 
takana olevaan jumalalliseen tarkoitukseen. Kant alkoi epäillä 
metafyysisen -siis esimerkiksi Jumalan olemassaoloa koskevan 
- tiedon mahdollisuutta jo ennen kypsää, kriittisen filosofian 
kautaan. Ensimmäisessä suusrista “kritiikeistään” Puhtaan jär-
jen kritiikissä (1781) Kant teki myös moraalifilosofialleen olen-
naisen tärkeän erottelun ilmiöiden ja olioiden välille sinänsä.”

Kantin “radikaaliin pahaan” palaamme myöhemmin mo-
nessa yhteydeessä, mutta nyt menemme takaisin tarinoiden al-
kuun ja ytimeen eli satuihin ja uskomuksiin sekä uskontoihin, 
joissa käydään päättymätöntä taistelua pahan ja hyvän välillä 
juuri niinkuin Augustinus kuvasi asian. 

Hieman yllättäen voimme silloin väittää postaugustino-
laisesti, että sekä itsevarmat empiirisiin tutkimustuloksiin ja 
spekulaatiiivisemmat filosofiset ja käyttäytymistieteet eivät ole 
yksisilmäisyyttään ja pelkkiin todettuihin faktoihin nojaavaa 
raakarealisuuttaan onnistuneet löytämään totuudenjälkeisen 
ajan käsitteelle riittävän tyhjentävää ja kattavaa määritelmää, 
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koska ovat tahallisesti ummistaneet silmänsä siltä, mitä eivät 
ole nähneet edessään, ja kammotessaan teologian uskonva-
raisia selittämättömyyksiä-aivan erityisesti Tertullianuksen ja 
Augustinuksen ajattelun tarjoamia mahdollisuuksia ongelman 
ratkaisemiseksi tyyliin: parempi pussillinen vanhoja hyväksi 
todettuja lääkkeitä kuin uusia huonoksi etukäteen tiedettyjä.

Augustinuksen sanoin, paha ja hyvä ovat sekoittuneet kes-
kenään ja me elämme sen keskellä. Siksi voi hyvin väittää, et-
temme elä mitään totuudenjälkeistä aikaa, kuten mediat mant-
rana hokevat kuin aikoinaan Francis Fukujaman kehittelemää 
“historian loppu”- käsitettä (Alexandre Kojeve oli aikaisemmin 
jo puhunut ihmisen katoamisesta ja yhdistänyt toisiinsa histo-
rian lopun ja olemisen negaation kautta määrittyvän ihmisen 
käsitteen lopun) punaisen idän romahtaessa 90-luvun poliit-
tisten kriisien runteleman länsimaailman uutena muotitermi-
na (juuri kun päästiin aiemmin tieteenfilosofian uudissanoja 
suoltaneista Pierre Bourdieusta ja Michel Foucaultista eroon). 

Meille riittää kun luemme tarkkaan miten De Praescrip-
tone-teoksessa Tertullianus asettaa rajat sanalliselle harhaan-
johtamiselle, valheelle, joka muotoutuu erityisesti filosofiassa 
“curiositas” ja “srupulositas”- käsitteiden ympärille rikkiviisaa-
na uteliaisuutena ja saivartelevana tunnontarkkuutena, kun 
hän aavisti kaukaa viisaasti etukäteen millaiseksi näpertelyksi 
totuuden kanssa myöhemmin ajaudutaan. 

Sekä kirkkoisät Tertullianus että Augustinus ovat tärkeä 
lähde selvittäessä totuudenjälkeisen maailman alku-ja kipu-
pisteitä, että osaa vetää rajan sekä maalliseen että hengelliseen 
ajatteluun siitä mikä on soveliasta ja tärkeää kun yrittää vas-
tustaa meitä koko ajan piirittäviä daimoneja, jotka esiintyvät 
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puolueetonta ja asiallista tietoa välittävinä valtamedioina. 
Pihkala painottaa Quintillianuksen opeista kaikkein tärkein-

tä“totuudenjälkeisen ajan metodinakin tunnettua”;“retorsiota” 
eli menettelyä, jolla syytös saadaan käännetyksi syytetystä kan-
tajaan itseensä pelkästään puhumalla tai kirjoittamalla kauniis-
ti ja tunteisiin vetoavasti selkeää rakennetta hyväksi käyttäen.

Tätä tarkoittavat myös virolainen Jaan Kaaplinski ja ahve-
nanmaalainen Johannes Salminen keskinäiseen kirjeenvaih-
toonsa perustuvassa “Vieläkö Tartossa laulaa satakieli?” (Tam-
mi 1990) - kirjassa. 

Valtamedioiden rappeuttavaan valtaan turhautunut Jaan 
Kaplinski toteaa, että kenties historiatietoisuuden muutos 
on yksi oman aikamme vallankumouksista, jonka merkitystä 
emme vielä käsitä; hän huomaa itsekin muuttuneensa eikä enää 
usko radikaaliin maailmanparannukseen eikä liioin vallanku-
mouksiin tai vastavallankumouksiin, mutta aivan erityisesti 
hän on pettynyt, siis jo vuonna 1990, sananvapauteen ja me-
dioihin 27-vuotta ennen varsinaista valtamedioiden totuuden-
jälkeiseksi ilmoitettua aikaa!

“Eräs sanavapauden ja luomisvapauden perusteita lännes-
sä on käsitys siitä, että sanat ja taideteokset eivät oikeastaan 
vaikuta mihinkään minkään vertaa. Me voimme sanoa mitä 
tahansa, haukkua mitä tahansa ja miten kovasti tahansa, mutta 
karavaani sen kuin kulkee tietään. Tässä suhteessa täällä meil-
lä oli ennen paremmin; kommunistimaissa kirjailijan sanalla 
oli painoa, meidän moitteitamme pelättiin, meitä mielisteltiin 
ja uhkailtiin, mutta yhtä kaikki meidät otettiin epäilemättä 
vakavimmin kuin Suomessa. Tämä on eräs aikamme luovien 
ihmisten tilanteen tragikoomisia paradokseja. Olen myös var-
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ma, että kehitys kulkee meilläkin samaan suuntaan. Älymystön 
sana alkaa menettää painoarvoaan, etualalle saapuvat ammatti-
poliitikot ja liikemiehet, ja heidän myötään tulee länsimaalais-
tyyppinen kevyenlainen, virtaviivaisesti ajatteleva ja kirjoittava 
lehdistö. Meille se on jo syntynyt, ja minun täytyy tunnustaa 
etten halua sellaista lukea.”

Totuuden vastapari on valhe. Parhaimmat valheet maail-
masta esittävät aina jotkut kehutunhäntä kainalossa maailmaa 
omiin tarpeisiinsa muokkaavat kierot ja härskit lakimiehet, 
joita monet maailman johtavat ovatkin taustoiltaan. 

Ongelma on vain se, että meillä on renessanssista lähtien 
ollut vallalla ”machiavellimainen” hirmuhallitsijan inhorealis-
tinen ihanne vallasta, ja vallankäytöstä - ei kristillinen ”au-
gustinolainen” kohtuullisessa käytännöllisyydessään ja tolkun 
tavoittelussaan lähellä stoalaisuutta ollut ideaali. 

Machiavellin kirjan ”Ruhtinas” on samalla ohjekirja hal-
litsijoille pinnallisesta, häikäilemättömästä ja vaarallisesta 
narsistipsykopaatista, kuva jonka ensimmäisen kerran toivat 
näkymiin Aiskyhlos, Sofokles ja Eurepides antiikin Kreikan 
tragedioissa, ja jonka päivitti antiikin tragediat hyvin lukenut 
William Shakespeare, yksi renessanssin suurimmista neroista, 
joka oli lukenut Macchiavelliä huolella.

Meidän tulisi sekä muistaa että toteuttaa Martin Lutherin 
muistutus kahdeksannesta käskystä; ”älä sano väärää todistusta 
lähimmäisestäsi lisäisin vielä, että valehtelemme kanssaihmi-
sistämme, petämme ja panettelemme heitä, heistä tulee päin-
vastoin ajatella ja puhua hyvää, heitä tulee puolustaa ja yrittää 
selittää kaikki parhain päin heidän kohdallaan”, sillä kaikesta 
pirun seinälle maalaamisesta huolimatta me elämme parhail-



235

laan keskellä ”totuudennälkäistä - ei totuudenjälkeistä aikaa!” 
Pelottavaksi asian tekee se, että niin antiikin tragedioiden 

kuin Shakespearen veristen kuningasdraamojenkin psykopaa-
tin ominaisuudet sopivat parhaiten nykyajan hallitsijoille, toi-
mittajille ja poliitikoille Thomas Erikssonin kirjan ”Psykopaatit 
ympärilläni -kuinka tunnistaa ja välttää manipulointi” (Ateena 
2018) antamin esimerkein. 

Kirjan mukaan Scott Lilienfield ja Brian Andrews kehitti-
vät persoonallisuustestin, jonka tavoitteena oli luoda lista psy-
kopaattisista persoonallisuuspiirteistä kiinnittämättä erityistä 
huomiota antisosiaaliseen tai rikolliseen käyttäytymiseen. Lis-
tan nimi on ”PPI-R eli Psycopath Personality Inventory-Re-
vised”. 

”Tältä näyttää PPI-R-lista; machiavellimainen persoonal-
lisuus, toisin sanoen empatian puute ja etäisyys, jonka ta-
voitteena on omien päämäärien saavuttaminen, sosiaalinen 
sopeutuminen, eli taito hurmata ja huijata muita, empatian 
puuttuminen, eli ilmeinen kyvyttömyys tunteisiin, syyllisyy-
dentunteeseen tai toisten tunteiden huomioon ottamiseen, 
ennakoimistaidon täydellinen puuttuminen, eli haasteita suun-
nitella elämää eteenpäin ja puntaroida oman toiminnan seu-
rauksia, pelottomuus, eli halu riskialttiiseen käyttäytymiseen, 
yleinen kyvyttömyys tuntea pelkoa, vastuuton käyttäytyminen, 
eli kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja sen 
sijaan taipumus syytellä muita tai järkiperäistää oma poikkeava 
käyttäytyminen, poikkeava ja impulsiivinen käyttäytyminen, 
eli piittaamattomuus sosiaalisista normeista ja sosiaalisesti hy-
väksyttävästä käyttäytymisestä, kyvyttömyys tuntea stressiä, 
toisin sanoen ei reagointia traumaattisiin tai muulla tavoin 
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jännittäviin tilanteisiin.”
Yksi ongelma on jäänyt kokonaan huomioimatta: mistä aja-

tuksemme tulevat? Toinen ongelma on ongelmia selvittämään 
tarkoitettujen filosofien vaikeaselkoisuus ja kankeakielisyys, 
mistä Friedell puhui Kantin kohdalla halveksien, koska Kan-
tin omapäinen terminologia yhtyneenä siihen vanhanaikaisen, 
kiemuraiseen ja laahustavaan esitystapaan, minkä hän oli valin-
nut pääteoksilleen, säikäytti Friedellin mukaan monet hänen 
filosofiaansa tutkimasta.

”Heine puhuu ”harmaasta”, kuivasta käärepaperityylistä”, 
Schopenhauer ”loistavasta kuivuudesta” ja nimittää järjenkri-
tiikin kieltä ”epäselväksi epämääräiseksi, riittämättömäksi ja 
toisinaan hämäräksi”.

Mutta ei Kant ole niin epäselvä ja epämääräinen, kuin Frie-
dell antaa kärjistetysti muiden filosofien suulla todistaa, hie-
man pölyinen ja kankea kylläkin, suuren saksalaisen filosofia-
perinteen mukaisesti. Herder kertoi Kantin luennoilta pilan, 
sukkeluuden ja leikillisyyden olleen hänelle tyypillistä. 

Kantin lempikirjailijoita olivat Cervantes ja Swift sekä tie-
tenkin Michel de Montaigne.

Tärkeintä on kuitenkin muistaa Kantin, joka pani koko sii-
henastisen filosofian pääalelleen, filosofian tärkeän yllykkeen 
tulleen Humelta, joka puhui mielikuvituksesta ja sekä koke-
muksen että tottumuksen puoltavan kausaliteettia. Aate ei ole 
peräsin kokemuksesta, Friedell kirjoittaa, vaan me ajattelemme 
sen tapahtumiin lisäksi.

”Tämän ajatuksenjuoksun Kant omaksui, mutta ainoas-
taan heti kaivaakseen paljoa syvemmälle, hän totesi, ettei to-
sin kausaliteetin käsite sisälly olioihin itseensä, mutta ei sen 
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tähden, että se olisi niihin pantu kaiken kokemuksen jälkeen, 
a posteriori, koskapa sen avulla kokemus ylipäänsä vasta käy 
mahdolliseksi, koska se saa aikaan kokemuksemme.”

Nietzsche näytti olevan oikeassa väittäessään ajatuksemme 
tulevan, jos se haluaa, ei siksi että minä halusin sitä. Olivatko 
ajatuksemme jumalallisia vai paholaismaisia? Nietzschelle eivät 
kumpaakaan.

Miksi asia oli siten kun oli järjestetty älyymme. Collin väit-
tää kreikkalaisten uskoneen, että ihmisen äly voi pelastaa hänet, 
jos hän vain onnistuu tulkitsemaan jumalan sanat oikein, sillä 
hänen mukaansa kreikkalaisille ihmisten elämä oli näennäistä 
jumalten elämää.

”Meidän maailmamme ilmaisee ajassa, epävarmana tulevai-
suudesta ja vain vaillinaisten, epämääräisten pirstaleiden kautta 
sen, mitä jumalat ovat kokonaisesti, ilman tulemista, alusta 
lähtien. On kätketty maailma, josta meidän maailmamme on 
vain häivähdys, tämä kreikkalaisten välitön mielikuva: juma-
lat elävät siellä. Ja Apollon on tämän jumalaisen olemassaolon 
hienoin, monipuolisin vertauskuva verrattuna ja suhteessa in-
himilliseen olemassaoloon: hän antaa ihmisille ennustuksen, 
kertoo heidän tulevan elämänsä tarkasteltuaan sitä jumalan sil-
millään. Niinpä tulevaisuus on jo kokonaan menneisyydessä, 
ja aika on vain esiintymisjärjestystä. Näin voidaan muotoilla 
kreikkalaisten historian vastainen kutsumus. Jumalan ja ih-
misten metafyysinen suhde esiintyy jumalan välittäessä viestin 
ihmisille eräänlaisena älyllisenä haasteena: juuri tämän ilmaisee 
oraakkeli. Ja ennustuksen syvällinen merkitys tulkitaan, selite-
tään oraakkelin omaksuman ”muodon”, vastauksen sisältämien 
sanojen pohjalta. Nämä jumala tarjoaa arvoituksen muodossa.”
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”Jumalan sanat oikein”-väitteen voi nähdä metaforana ym-
märtää terveen järjen avulla mistä kaikessa elämässä, itsessä, 
vallassa ja keskinäisessä kommunikoinnissamme oikein on ny-
kypäivänä kysymys Markku Ojasen esittämään tapaan: olem-
meko herkkiä uskomaan valheita ja luotammeko toistemme 
puheisiin? 

Ojanen väittää, että jos toinen on aina ollut luotettava, 
luotamme häneen nytkin, koska meillä on hänestä paljon 
myönteisiä kokemuksia; kun kyse on taas vieraasta ihmisestä, 
arvioimme nopeasti hänen vakuuttavuuttaan, henkilön taus-
talla ja organisaatiolla on huomattava merkitys luotettavuuden 
syntyyn, myös tilanteella on merkitystä, haluamme selkeitä ja 
yksinkertaisia tulkintoja elämästä ja maailmasta, sillä nykyajan 
monimutkaisuus ja ristiriitaisuus ahdistavat (ennen ihmisiä ah-
distivat vallanpitäjien julmuus, köyhyys, tietämättömyys, kir-
kon opit ja taikausko), vakuuttavasti ja selkeästi asiansa esittä-
vät henkilöt koetaan pelastajina, lupaukset ovat halpoja, sillä 
niitä ei tarvitse noudattaa, olemme liian luottavaisia, haluam-
me kuulla vain sen, mikä on meille tärkeää, lopuksi se pahin: 
myös kansakunnan ideologia voi suosia virheellisiä käsityksiä.

Ojasen väitteet ovat uskottavia ja järkeviä selityksiä näihin 
ihmistä vaivaaviin ongelmiin, koska nykyään ihmiset uskovat 
omasta sisäisestä maailmastaan melkein mitä tahansa, ja siksi 
myös vahva usko tiettyyn asiaan alkaa toteuttaa itseään, ku-
ten myös epäusko ja epäluuloisuus, jota valta sekä valtamediat 
käyttävät taidokkaasti oman valtansa ja sen mukana kulkevan 
valheen pönkittämiseen, kuten tasan sata vuotta sitten Suomen 
sisällissodassa vuonna 1918, ei tarvitse kuin käydä kirjastossa 
selaamassa sadan vuoden takaisia sanomalehtiä ja järkyttyä siitä 
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ideologisesta pakkosyötöstä ja vihapuheesta, johon molemmat 
sisällissodan puolet syyllistyivät propagandassaan tehden tilaa 
oman väkivaltansa laillistamiseksi. 

”Elämä olisi hyvää, jos ihmiset olisivat loogisia ja järkeviä. 
Järjen käyttö on tavallisesti perusteltu tunnekuohujen pelot-
tavilla seurauksella, joista on tarjolla esimerkkejä yllin kyllin. 
Kun pohdimme asiaa, huomaamme kuitenkin, että looginen, 
järkeviin ratkaisuihin perustuva maailma ei enää ole ihmisen 
vaan (tieto)koneiden maailma. Elämässä ei ole selkeitä vaihto-
ehtoja, joille voisi laskea ratkaisun vaatimat kertoimet. Tilan-
teet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia eivätkä anna mahdollisuutta 
rationaaliseen päätöksentekoon.”

Taistelu kulissien takana sanavapaudesta, omasta ja edus-
tamansa median, eli siitä kuka saa sanoa, ja mitä ei ole ollut 
eikä ole vieläkään mitään viatonta ja vaaratonta lastenleikkiä. 
Päinvastoin taistelu totuudesta on hengenvaarallista, kuten 
maaliskuussa ilmeni kun Tukholman Kulturhusetin johtaja 
oli tappanut itsensä sen jälkeen kun iltapäivälehti Aftonbladet 
oli aloittanut moraalisen ajojahdin epämoraalisena pitämään-
sä johtajaa vastaan (sen jälkeen Aftonbladetin päätoimittaja 
puolusteli facebookissa lehden hyökkäävää suhtautumista 
itsemurhan tehnyttä johtajaa vastaan, ja ilmoitti ”seisovansa 
toimittajiensa takana”). 

Ruotsissa väärinkäytöksistä häpeällisesti kiinnijäänyt suo-
menruotsalaistaustainen kansallismuseon johtaja Berndt Arell 
pelastautui statukseltaan vähäpätöisempään virkaan valokuva-
museon ”suunnittelevaksi tuottajaksi” lehdistön paljastettua 
hänen temppunsa ”museolle tarkoitetun luksusauton luvatta 
käyttämisestä omiin ja yksityisiin tarkoituksiinsa” yhdessä poi-
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kaystävänsä kanssa. 
Slovakiassa koko hallitus vaihtui sen jälkeen kun kansalaiset 

olivat toden teolla hermostuneet siihen, että poliitikkojen ja 
rikollisten yhteyksiä tutkinut toimittajapari oli ammuttu ko-
tiinsa. 

Perun korruptiosyytösten ryvettämä 79- vuotias presidentti, 
Pedro Pablo Kuczynski, erosi virastaan maaliskuun lopulla sen 
jälkeen, kun mediat olivat paljastaneet, että hän oli yrittänyt 
ostaa ääniä ja saanut lahjuksia brasilialaiselta rakennusjätti 
Odebrechtiltä.

Hesarissa 23.3.2018 toimittaja Mikko Puttonen kirjoitti 
otsikolla ”Ahneus alkaa epävarmuudesta” jutun siitä miten 
ahneutta on paheksuttu maailman sivu ja kuinka vasta viime 
aikoina sitä on alettu tutkia vakavammin. Puttosen mukaan 
saksalaiset tutkijat yllättyivät pari vuotta sitten tutkiessaan sitä, 
miten vahva yhteys ahneudella on psykopatiaa luonnehtivaan 
häijyyteen.

”Häijyltä puuttuu empatiaa ja läheisiä kiintymyssuhteita. 
Lisäksi hänellä on taipumus käyttää hyväksi toisia ihmisiä ja 
vahvistaa itseään muihin kohdistamillaan ilkeyksillä.”

Puttosen kuvaus sopisi hyvin myös valtamedioiden johta-
ville miestoimittajien luonnehdinnaksi. 

Tilanne on muuttunut mediakentällä rajusti, sillä ennen 
maakunnissa taistelivat rinta rinnan kaupungeissa kokoomus 
-ja yhtyneet kepumediat. 

Viimeksi mainitut maaseudulla ja kokoomuslaiset isois-
sa kaupungeissa, ennen kuin yhtyneet kepumediat alkoivat 
osaa vanhoja kokoomuslaisia valtalehtiä tunnetuin seurauk-
sin, ensin vaasalaisen Pohjalaisen, joka muuttui omistajansa, 
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kepulaisen Ilkan hajuttomaksi kaupunkiversioksi, ja sitten 
kepumedioiden äitinä pidetty Keskisuomalainen Oy lahtelai-
sen Etelä-Suomen Sanomat, muuttaen sen Savon Sanomien 
(Mullikkasbladetin) haaleaksi puutarhaversioksi ilman leh-
mänpaskanhajua. 

Kaukana on se aika jolloin maakunnallisten valtamedioiden 
lippulaivana pidetty jyrkän oikeistolainen Aamulehti tuomitsi 
pääkirjoituksessaan Lasse Naukkarisen vuoden 1971 elokuva-
juhlien päättäjäisissä esittämän ylimääräisen minuuttieloku-
van ”Laulu Leninille”. 

70-luvun alkuun tultaessa rintalinjat mediamaailmassa oli-
vat vakiintuneet suurin piirtein nykyisiksi. Vasta 2000 - luvulla 
Almamedia kahmi itselleen omistukseen nipun maakuntaleh-
tiä, jotka kukin edustavat sitä samaa Aamulehden varsin yksi-
niittistä kapea-alaisuutta, jonka toiminnan ovat oikeuttaneet 
yksisilmäinen ja nurkkakuntainen ydintotuusideologia sekä 
yksipuolisesti vahvemman etua ajavat intressilähtökohdat.

Lukijoista on tullut kuitenkin vastavoimaksi valppaita ku-
ten Tampereella, missä keskusta tarroitettiin huhtikuussa 2013 
”AAMULEHTIVAPAAVYÖHYKE- VUODESTA 2013”, 
kansalaisliikkeen kampanjatarroilla. Aamulehden jatkuviin 
ja tahallisiin virheisiin ja vääristelyihin kyllästyneet tavalli-
set tamperelaiset perustivat oman netti- ja tarrakampanjansa 
herättääkseen ihmiset huomaamaan, että ilman Aamulehteä 
elämä on vapaampaa ja ihanampaa, ja että vuositilauksen 
hinnalla pääsee viikoksi halpismatkalle mieluummin etelään, 
kuin kärsiä kahvipöydän äärellä syvää myötähäpeää lukiessaan 
joka aamu joko mainoksiksi naamioituja ”paikallisjuttuja” tai 
härskisti manipuloituja poliittisen käyttäytymisen viestejä.
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1. Lopullisen sysäyksen kampanjalle antoi kahden sai-
raan ja vammaisen lapsen äidin mielipidekirjoitus Aamuleh-
teen.

”Aamulehdessä oli päätoimittaja Pokkisen kolumni otsi-
kolla Sydän syrjällään. Itselläni jäi se melkein huomaamatta, 
toivottavasti monelta muultakin. Pokkinen kirjoitti elävästi 
kuinka aamukahvikupponen meni häneltä pilalle, kun hän 
joutui televisiostaan, jonka vakiovarusteisiin ei ilmeisestikään 
kaukosäädin kuulu, katsomaan ja kuuntelemaan erityislasten 
äitien valitusta raskaasta arjestaan. Olisi paljon mukavampaa, 
kun sunnuntaiaamuisin telkkarista tulisi esim. joku eliitille 
suunnattu matkailu- tai sijoitusohjelma, jota sitten voisi ti-
manttitohveleissaan Aarnion pallotuolissaan katsella ja nauttia 
aamukahvistaan ilman huonoa omaatuntoa. Pokkisella ilmei-
sesti on edelleen kyyneleet silmiin tuova usko suomalaiseen 
hyvinvointivaltioon. Jos elämässä kaikki menee hyvin, lapset 
syntyvät terveinä ja tavallisina, on tällainen usko helppo säilyt-
tää. Kulissit kaatuvat kuitenkin silloin, kun perheeseen syntyy 
vammainen tai sairas lapsi. Yhtäkkiä elämä onkin jatkuvaa 
taistelua KELA:n, kunnan omaishoidon ja vammaispalvelun 
kanssa. Toisin kuin Pokkinen kirjoittaa, kaikki näissä instans-
seissa työskentelevät eivät todellakaan yritä parastaan ainakaan 
lapsen kannalta. Tällaisen kirjoituksen ehkä vielä jotenkuten 
ymmärtäisi mielipidepalstalla jonkun ajattelemattoman luki-
jan kirjoittamana, mutta päätoimittaja! Tämä vain vahvistaa 
käsitystäni Aamulehden nykyisestä linjasta. Jos päätoimittajan 
suurin murhe on, että televisiosta tulee sunnuntaiaamuisin 
vääränlaista ohjelmaa, on Aamulehdellä kyllä todellinen puute 
oikeista uutisista.”
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Kirjoituksen kaunainen kieli kertoo kuinka syvällä riidat eri 
väestönryhmien välillä ovat vieläkin, mutta myös siitä kuinka 
etäiseksi tavallinen ihminen kokee itsensä maakunnallisten 
valtamedioiden johtajien arjesta ja päinvastoin. 

Samaan aikaan Aamulehden toinen päätoimittaja, ny-
kyinen Yle uutisten kokoomuslainen päätoimittaja, Jouko 
Jokinen, julistautui vahvantyhmästi ja näyttävänuhoavasti 
päätoimittajansa hölösuulla yhden urheilulajin pää -äänen-
kannattajaksi pikkupoikamaisen innostuneesti ja kritiikittö-
mästi kehuessaan ja paljastaessaan markkinaosastonsa kovan 
ytimen märän piilohomojääkiekkopäiväunen (hikiset raavaat 
miehet mätkimässä toisiaan olut -ja makkaramainokset rin-
nuksissaan niin että veri lentää muuallakin kuin pelin jälkeen 
pubissa) pääkirjoitussivullaan.

”Kerrankin voin sanoa, että nyt kaikki ennakkoluulot raik-
kaasti esiin. Jääkiekon Suomen mestaruustaistosta tuli Alma 
-Aluemedian sisäinen kisa. Porin Ässät (Satakunnan Kansa) 
vastaan Tappara (Aamulehti). Nyt saa herjata, pilkata, koukkia 
ja hieroa myös vastustajan naamaa. Siis journalistisesti.”

2010-luvulla kriisiuutiset ja kansalaisten vastaiskut viihteel-
lisen mediarintaman levittämän tylyyslatteuden keskellä ovat 
valaneet uskoa toivonsa menettäneisiin kansalaisiin vanhan 
tiedotushegemonian murtumisesta ryskyen. 

Esimerkiksi koskaan aiemmin SanomatWsoy-konserni ei 
ollut irtisanonut tai myynyt omistamiaan lehtiään. 2010-lu-
vulla sekin ihme nähtiin kun Hesarin omistamista ”taloudel-
lisista riippakivistä”, maakuntalehdistä, vähennettiin runsaasti 
turhaa ja osaamatonta väkeä, ja osa tuottamattomista kaupun-
kilehdistä myytiin.
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Ylegate
”Arvo osasi. Hän pani käden suun eteen ja suhaisi:”Tätä ei saa kertoa 
kelleen. Luottamuksellista puhetta.” Kun hän kierteli ympäri maan piiri-
järjestöjen kokouksissa ja kaikille puhui luottamuksellisesti, niin ukot oli 
kauheen mielissään.”

-Sakari Virkkunen ”Korsimo, Kekkosen mies” (Otava 1976)

Yleisradio on suomalaisista valtamedioista suurin ja merkittä-
vin. Huomaatte varmasti, etten mainitse edes muita sähköisiä 
medioita yksinkertaisesti siitä syystä, että mainosrahoitteisina 
niiden journalistiset sisällöt ovat lähes olemattomia viihteel-
lisyyden mädättämissä yhteyksissään, ja jos niitä on, ne ovat 
kaikkea muuta kuin hyvin ja kiinnostavasti tehtyjä. 

En edes itse muista milloin olisin niitä katsonut tai kuunnel-
lut. Taitaa mennä niinkin pitkälle kuin 1990-luvun loppuun. 
Ylestä Katja Ylisaari kirjoittaa kirjassa ”Kenen media?” luvussa 
otsikolla ”Mediatalouden ja viestintäpolitiikan risteyskohtia”, 
miten taloudellisten perusteiden mukaan yksi julkisen palvelun 
tehtävistä on tasapainottaa mediamarkkinoiden toimintaa.

”Tällaisiksi mediasisällöiksi voidaan käsittää esimerkiksi 
dokumentit ja opetusohjelmat, joita pidetään yleishyödyllisi-
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nä mutta joista yleisön ei uskota olevan valmis maksamaan. 
Toisaalta Suomessakin on oltu huolissaan siitä, että julkisen 
palvelun sisällöt vievät markkinoita kaupallisilta toimijoilta.”

Yksi viestinnän sääntelyn osa-alueista on kilpailu, jota on 
käyty yksityisen ja valtiollisen Yleisradion välillä niin totta kuin 
valhetta puhuen ja levittäen. Markku Ojanen kysyy voiko val-
heen paljastaa ja vastaa, ettei niitä ole helppo paljastaa, koska 
joskus valehtelija kertoo asiasta vain vähän ja yleisesti yksi-
tyiskohtia välttäen. Määritelmä sopii hyvin sekä valtamediaa 
vastustavien vaihtoehtotoimittajien että itse valtamedioidenkin 
harrastamalle tavalle valehdella silloin, kun halutaan tilaukses-
ta luoda tietyn valtaideologian virheellisiä käsityksiä suurille 
massoille, ja vaikuttaa propagandalla sekä massojen ymmär-
rykseen että käyttäytymiseen oman olemassaolon oikeutuksen 
puolesta. 

Libralismi.fi -nettisivuilla lehdistötutkija, professori Esko 
Salminen esittää hyvin laajaan lähdeaineistoon perustuvas-
sa, Tieto-Finlandia -ehdokkuuden 2004 saaneessa kirjassaan 
”Viestinnällä vallankumoukseen”, että Tampereen yliopiston 
tiedotusopin laitoksen (professorit Kaarle Nordenstreng ja 
Pertti Hemanus) johdolla Suomen toimittajakunta yritettiin 
aikoinaan ”täyspäiväisellä punapesulla” marxilaistaa. 

”Nordenstrengin assistenttina toiminut ex -taistolainen HS 
-kulttuuritoimituksen esimies Heikki Hellman kiistää pro-
fessorien pyrkineen vallankumoukseen mutta myöntää Nor-
denstrengin johtaman Kansainvälisen journalistiliiton (IOJ) 
olleen KGB:n ohjaama ja Tampereen yliopiston kasvattaneen 
pitkää lähes yksin uuden toimittajakunnan. Tiedotusopin 
laitoksen professorit Kaarle Nordenstreng ja Pertti Hemanus 



246

olivat vasemmistolaisella linjalla, mutta alempitasoista toimit-
tajatutkintoa Salminen pääsi opettamaan vuodesta 1982. Tosin 
Nordenstreng oli jo vuonna 1976 ilmoittanut toimittajatutkin-
non lakkauttamisesta, mutta se sulautettiin tiedotusoppiin vas-
ta vuonna 1993. Salmisen mukaan vasemmisto vaati käytän-
nön toimittajantaitojen opettamisen sijaan marxilaisen teorian 
opettamista. Vastareaktiona toimittajakoulutuksen punaisuu-
delle HS perusti oman toimittajakoulun 1960-luvun lopulla, 
1978 Helsinkiin tuli tiedotusopin professuuri ja 1980-luvulla 
Jyväskylään. Salmisen mukaan alan 18 professorista on yhä 
11 tamperelaistaustaisia vasemmistolaisia (2002), ja nämä 
muodostavat Suomen viestintäkoulutusta johtavan verkoston. 
Salmisen ja tietokirjailija Martti Valkosen mukaan radikaalien 
toiminnan selvittämistä on hidastanut se, että monet taistolai-
set ovat yhä vaikutusvaltaisissa asemissa.”

Erityisesti Ylen historia vuosina 1965-69 ns. Reporadion 
aikana sisältöjä uudistavaksi ja uudenalaisen yhteiskunnalli-
suuden ja yhteiskunnan suunnannäyttäjäksi, näyttää olleen 
eräänlainen vedenjakaja suomalaisessa mediamaailmassa, joka 
synnytti sekä Ylen sisällä että sen ulkopuolelle voimakkaita 
vastavoimia ja ristiriitoja, joita vielä tänäänkin nähdä taustalla 
uusissa mediasodissa. Liberalismi.fi-nettisivusto kertoo miten 
Yleisradion pääjohtaja Eino S. Revon kaudella taistolaiset pää-
sivät Ylessä etenkin yhteiskunnallisiin ja kulttuuritoimituksiin. 

Mm. avoimen punainen ”Työläisen arkea” -radio-ohjelma 
sai paljon arvostelua poliittisuudestaan. Myös suuri osa Ylen 
ruotsinkielisistä toimittajista oli toimittajaliittolaisia. Nils Tor-
valds kertoo ruotsinkielisen toimittajakunnan jakautuneen 
kahtia Rkp:n ja taistolaisuuden välillä. Useimmissa Yleisradi-
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onkin ohjelmissa vaaditaan yhä entistäkin enemmän menoja 
valtiolle ja sääntelyä Suomeen.

Valkonen kuvaa kirjassaan miten elokuussa 2003 taistolais-
ten yhä suuresta vaikutuksesta valtamedioista saatiin vahva 
todiste, kun Turo Uskali väitteli Jyväskylän yliopistossa suo-
malaisista Moskovan kirjeenvaihtajista vuosilta 1957-75.

”Väitöstilaisuus ja sen liepeillä annetut haastattelut ja kes-
kustelut kertoivat valaisevasti, että Ylen kirjeenvaihtajista useat 
Moskovassa olivat avoimen neuvostomyönteisiä ja välittivät 
yleisölleen epäjournalistisen kaunistellun ja kiillotetun kuvan 
Neuvostoliitosta sellaisena kun heidän isäntänsä halusivat.”

Ylen historiassa vuodet 1982-1993, jolloin Ylen tv-uutisten 
ja radion monopolit murtuivat ja Yle sai mahtavia kilpailijoita 
sekä vuosi 1993, jolloin Yle sai lakiin perustuvan autonomian, 
olivat ratkaisevaa Ylen uudistumiselle sellaiseksi ”bbc:laiseksi” 
yleisradioyhtiöksi, jolla oli laaja toimituksellinen riippumatto-
muus, ”sananvapaus” sekä kaupallisista tavoitteista että valtio-
johdon ja poliitikkojen määräysvallasta.

Martti Valkonen toteaa sanavapauden olevan Suomessa sa-
manlainen jokamiehen oikeus kuin kävely ja marjanpoiminta 
metsässä. Näin on hänestä periaatteessa, vaikka kokemuksesta 
syntynyt sananlasku varoittaakin lähtemästä herrojen kanssa 
marjaan. Esimerkiksi hän ottaa luvussa ”Kilpailua etsimässä” 
toimittaja Unto Hämäläisen.

”Muistamatta ammattitaitoisen kilpailun välttämättömyyttä 
ja tarvetta ahkera Unto Hämäläinen todisteli ollessaan Helsin-
gin sanomien poliittisen osaston esimiehenä, että Uuden Suo-
men paikka on jo täytetty eikä vain kertaalleen vaan jopa mon-
ta kertaa. Hämäläinen väitti, että uutiskilpailu on kiristynyt 
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viimeisen vuosikymmenen kuluessa olennaisesti. Hän luetteli 
vanhojen julkaisujen lisäksi kaikki mahdolliset uudet uutisia 
julkaisevat tuotteet radio novasta Uutislehti 100:an ja Metroon 
saakka ja vakuutti, että ne hoitavat julkisuuteen keskenään 
kilpaillen koko uutisvirran. Hämäläinen kirjoitti roskaa. Hän 
ohitti sen käytännön tosiasian, että ilmaisjakelulehdet paina-
vat lähinnä STT:n uutisia, niitä samoja joita päivän mittaan 
radiot ja televisiot lukevat uutisissaan. Se on uutisvirtaa mutta 
ei uutiskilpailua. Hämäläinen vaikeni journalismin olennaisista 
tehtävistä kuten toiminnasta poliittisen ja taloudellisen eliitin 
vahtikoirana ja ennen kaikkea keskinäisestä silmälläpidosta.”

Valkonen oli huolissaan siitä, ettei kukaan pidä silmällä Hel-
singin Sanomia ja sen tasapuolisuutta ja riippumattomuutta. 
Kilpailu on loppunut ja iso lehti on leipääntynyt itsetyytyväi-
seksi ja tekee pahaa koko suomalaiselle journalismille alkaes-
saan yhä selvemmin soveltaa sivujensa sisällössä muita kuin 
journalistisia tavoitteita.

”Kun aiemmin ei sananvapautta saanut loukata niin muut-
tuvassa Suomessa ei enää saa loukata sananvaltaa, jonka omis-
tavat ne, jotka käyttävät sananvapautta joukkotiedotuksessa. 
Sananvapauden muuttuminen sananvallaksi näkyy käräjäoi-
keuksissa. Ne joutuvat käyttämään rikoslakia ratkoessaan louk-
kauksia ja herjauksia, joista aiemmin vältyttiin suureksi osaksi 
sen ansiosta, että lehdistö oli niin sanottu neljäs valtiomahti. 
Silloin lehdistö vahti kolme varsinaista valtiomahtia ja moraali-
sena eliittinä noudatti läntisten moniarvoisten demokratioiden 
perustuvaa yhteiskuntasopimusta. Nyt lehdistä on luopunut 
asemastaan moraalisena eliittinä ja astunut alas rahan tekemi-
sen kilpailuun. Nurkanvaltaajat ovat liikkeellä aikomuksenaan 
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vallata ei vain pelkkää nurkkaa vaan koko sananvapaus.”
Valkonen on oikeassa, vaikka toimittajien kuvaaminen ”mo-

raaliseksi eliitiksi” paljastaa hänen omat vääristyneet käsitykset 
mediamaailmasta tai ainakin rehellisesti sen, että toimittajat 
kuvittelivat olevansa ennen internetiä ja ”totuudenjälkeistä 
aikaa” muita parempia ja omaavansa jotain erityistä tietoa ja 
erinomaisia ominaisuuksia toimiessaan jumalien välittäjinä, 
eräänlaisina ”puhdasta tietoa ja moraalia välittävinä kansan-
kynttilöinä” vallan ja kansan välissä. Tänään 15-vuotta myö-
hemmin mediamaailma on muuttunut paljolti yhtä raadolli-
seksi markkinahenkiseksi sekä kritiikittömäksi pintasilaukseksi 
ja toimittajien jutut toistoksi, ”toimimisena auringon kuuna”, 
kuten Valkonen kuvasi ja ennusti kirjassaan.

”Media voi vaieta tai ajaa omaa etuaan joutumatta vastuu-
seen. Median röyhkeä osa herjaa ja levittää ihmisistä vääriä 
tietoja, mutta yleisö ei pysty puolustautumaan sen iskuja 
vastaan. Media on kohottanut itsensä arvostelun yläpuolelle. 
Sen työntekijät, toimittajat, käyttäytyvät aivan kuin he olisi-
vat erehtymättömiä. He ovat suomalaisen yhteiskunnan ainoa 
ammattikunta, jota ei saa arvostella ilman, että he ryhtyvät 
kostamaan huomauttelijoille. Ristiriitoja ratkaisemaan media 
on perustanut oman tuomioistuimensa Julkisen sana neuvos-
ton. Siinä media teollisuudenalana on itse ryhtynyt tuomarik-
seen omissa asioissaan. Tilanne ei muutu, sillä eduskunta sääti 
talvella 2003 uuden lehdistölain ja jätti medialle erioikeuden 
manipuloida yleistä mielipidettä omaksi edukseen. Media on 
siirtynyt asiasta viihteeseen, antautunut poliitikkojen ja julk-
kisten välikappaleeksi ja luopunut hampaistaan neljäntenä 
valtiomahtina. Median menestymisen mittareina käytetään 
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sisällön sijasta nousevia pörssikursseja. Median omistajat te-
kevät sananvapaudella rahaa yhteiskunnallisen kirjoittelun ja 
väittelyn sijaan.”

Valtamedioiden toimittajat ovat toista mieltä. Helsin-
gin sanomissa oli lauantaina toimittaja Ilkka Mattilan juttu, 
10.2.2018, otsikolla ”Totuus on journalismin korkein arvo”, 
Yleisradion ex -päätoimittaja, ja ex vähän sitä sun tätä, ku-
ten tällaisten kansakunnan kaapin päälle itsensä jostain sy-
västi hiljaisuudesta jollain ihme kumman konstilla ylöspäin 
kammenneiden ”suurin johtajuuksien” kohdalla aina on, Atte 
Jääskeläisestä, joka tekstissä arvosteli ”median eettistä tasoa”. 
Itse hän kielsi marttyyrinkruunua lausunnollaan kolhitulle 
otsalleen sovitellen tehneensä itsekin virheitä journalistiseen 
etiikkaan liittyneissä asioissa.

”Totuus on journalismin korkein arvo -vaikka menisi työ-
paikka.”

Jääskeläinen on sanoissaan tietenkin tekopyhä ja selittelevä, 
ihan kuin ei tietäisi, että oma suu on tyhmän tuho ja että kielen 
varassa on sekä kuolema että elämä.”Ylegatea (Yle-kiistassa oli 
kyse siitä, että toimittajat Jussi Eronen, Salla Vuorikoski ja Jar-
mo Liski erosivat ovet paukkuen Ylestä riitaannuttuaan oman 
päätoimittajansa kanssa siitä miten ja mitä istuvasta pääminis-
teristä sai ja saa kirjoittaa)” tarkkaan seuranneita naurattaa tässä 
kohdassa Jääskeläisen omahyväisyys ja väärässäkin olleena vah-
va oikeassa olemisen halua kun hän ilmoittaa turvallisen ajan 
ja matkan päästä hänelle erikseen korkeilla suhteilla ”pikapikaa 
varmistetun” Reuters -instituutin arvovaltaisena ”vierailevana 
asiantuntijana”, miten hänen mielestään ”Suomen hyvä sijoit-
tuminen kansainvälisissä sananvapautta mittaavissa listauksissa 
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ei kerro koko totuutta suomalaisesta mediasta”. 
Jutun julkaiseminen helmikuussa kummastuttaa. Mihin se 

liittyy ja miksi se on ylipäätään julkaistu? Miksi Hesari haluaa 
lämmittää vanhan Ylegaten, ja antaa taas entiselle toimittajal-
leen, joka on joutunut kokeilemaan omaksi kauhukseen oman 
kapean ymmärryksensä ja sietämisen rajoja myrskyn nimeltä 
Ylegate silmässä, suunvuoron ikään kuin kostoksi ihan kuin 
jutun tilanneet Hesarin pomot ja jutun tehnyt toimittaja us-
koisivat, että totuus saattaa olla ”toisenlainen ja monipuolisem-
pi”, kun sitä tarjoillaan uudelleenlämmitettynä brittimaustein 
arvovaltaisella tittelillä kuorrutettuna keitoksena? 

Juristina Jääskeläinen ei valehtele jättämällä totuudesta ko-
konaan yhden tärkeän osan pois: omat motiivinsa tehdä niin 
kuin teki jesuiittamoraalin mukaisesti ”parhaiten omaa totuut-
taan muiden totuuden kustannuksella palvellen kuin mikäkin 
pahainen silmänpalvoja korkeisiin suojelijoihinsa ja korkean 
asemansa suojaan turvautuen”, mutta toimittajana hän tarjo-
amalla yksipuolista kuvaa tapahtuneista, linkittämällä vääryy-
denkokemuksen omaan henkilöönsä, valehtelee härskisti niin 
että korvat heiluivat varmasti hänen päässään tätä haastattelua 
tehdessä.

”Kenen media -kirjan” luvussa ”Kansainvälinen vertailu”, 
Kari Karppinen siteeraa ”Reportes Without Bordersin” tuki-
musta (Freedom House 2014), jolloin Suomi oli vielä ennen 
Ylegatea lehdistön- ja ilmaisunvapaudessa mallimaa yhdessä 
Hollannin ja Norjan kanssa.

”Miten lehdistön vapautta sitten voi mitata? Vertailussa 
lehdistön vapaus on jaettu kuuteen osa-alueeseen, joita ovat 
1) mediakentän moniarvoisuus, 2) median riippumattomuus 
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vallanpitäjistä, 3) toimittajien työympäristö ja itsesensuuri, 4) 
mediaa koskeva lainsäädäntö, 5) mediainstituutioiden läpinä-
kyvyys sekä 6) uutistuotantoa tukevan infrastruktuurin laatu.”

”Ylegate”-kirjan mukaan kohta 2 ja 3 joutuivat Ylessä koe-
tukselle pääministeriä koskevan uutisoinnin prosessoinnissa ja 
talo oli luisua lähes sisällissotaan. Ei ”Ylegate”-kirja ole silti 
itsessään viattomuuden tai sananvapauden riemuvoitto. 

Päinvastoin. Kirjasta paistaa läpi sekä kirjoittajien että kirjan 
sylkykupiksi valitun Atte Jääskeläisen pirullisuus että pikku-
maisuus. Siitä huolimatta kirjaa lukiessa, alkaa käydä sääliksi 
Ylen eunukkina toiminutta päätoimittajaa, joka ei saanut pis-
tää pihalle työviihtyvyyden- ja rauhan turvaamiseksi toimituk-
sessa mellastaneita häiriköitä, jotka omasta mielestään omisti-
vat asian suhteen ainoastaan ehdottoman totuuden, sillä mitä 
useampi kokki, sitä sekavampi soppa on. 

Se tulee todistetuksi ”Ylegate”-kirjassa moneen kertaan, 
joka haisee vielä vahvasti oman hännän nostattamiselle, kun 
kirjoittajat kohottavat sivu sivulta draaman lakien mukaan 
kierroksia vauhtiinsa lisäten ja pistoja jääskeläiswoodoonuk-
keensa tiuhemmin iskien itsensä ”viattomiksi sananvapauden 
puolesta taistelleiksi pyhimyksiksi” omaa työnantajaansa, ja 
aivan erityisesti Atte Jääskeläistä vastaan, niin alkaa ymmärtää 
Jääskeläisen sisuksia hiertänyttä tuskaa siitä, ettei hänellä ollut 
demokraattisesti toimintakyvyttömäksi nuollun megahirviönsä 
työkalupakissa kunniallisia välineitä päästä eroon harmillisiksi 
kiusankappaleiksi osoittautuneista toimittajistaan.

”Ylegate”-kirja on aivan erityisen ärsyttävä siksi (katsokaa 
Yle Teemalta vielä se A-studio missä Jääskeläinen oli vastaan 
muut, ja kuinka ikävä, ja yhtä ilkeä kuin itse Jääskeläinenkin, 
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Jussi Eronen vimmaisessa ”Iso Paha Susi”-puhkussaan oli), että 
sen on kirjoittanut itseään kehunut ja vastustajiaan mollaten 
itsestään kolme myrskyn silmässä ollutta entistä yleläistä san-
karityyliin.

”Erosen ja toimittajien mielestä kyse oli tiedoista, joka ylei-
söllä oli oikeus saada.” 

Siksi Jääskeläinen vastaa vasta nyt tyyliin ”happamia ovat 
pihlajanmarjat”, suu katkerassa alavirneessä kokemuksen kar-
vaalla suulla jälkikäteen, rivien välistä vihjaamalla suoraan Ero-
seen Hesarin haastattelussa väitteellään ”suomalaisten olevan 
journalismin etiikassa osittain aika alkeellisella tasolla”. 

Väitehän on siitä hauska että se on sekä totta että ei ole tot-
ta kun sitä hieman tarkemmin tutkii. Se kertoo myös otteen 
lipsumisesta ja pelosta, että se menetetään pian kokonaan, sillä 
”totuus vastaan epätotuus”-kamppailussa suomalaisessa me-
diamaailmassa- ja etiikassa, on ollut ”totuudenjälkeisenä aika-
na”, kun mediavalta on salakavalasti luisunut valtamedioilta 
somelle, ja marginaaleissa vakoojamaisen tehokkaasti toimivat 
täsmäiskijät Julian Assangen ja Edward Snowden innoittamina 
ovat alkaneet toimia kuin sodassa, periaatteenaan, hyökkäys on 
paras puolustus.

Mediamaailmasta on tullut sotatanner ja hyökkäys on ny-
kyisin myös paras puolustus valtamedian ykköskastiin kuulu-
ville toimittajille, jotka ovat vähintäänkin lievästi narsistisen 
mielen- ja toimintatavan omaavia oman onnensa seppiä, joilla 
on jatkuvana kiusauksena käyttää omaa valtaansa väärin oman 
asemansa ja omien persoonallisten puutteidensa korjaamiseksi 
ja ikuisena päänvaivan pomonsa ja medioiden omistajien eri-
laiset intressit ja halut -se muutos mikä hiertää. 
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Erosen ja Jääskeläisen suhdetta, on medioiden muutokses-
ta kertova rytminvaihdos; muutos on selvä, vallanpitäjät ovat 
aina ennen sanelleet yhdessä valtamedioiden kanssa totuuden 
ja miten siitä saa puhua, mutta ei enää. Informaatiosodan yksi 
perusharhautusmenetelmistä on se, että yritämme seurata liian 
monia asioita yhtä aikaa, minkä seurauksena emme kykene 
pitkäjänteisesti ja syvemmin perehtymään mihinkään. 

Tämä on myös nykyajan tiedonvälittämisen kompastuskivi. 
Sanomalehtiä ja kirjoja lukemalla sekä radiota kuuntelemal-
la, ehtii aivoissaan muodostamaa oman näkemyksensä esillä 
olevista asioista, mutta kuva- ja äänitulvan sekamelskassa ei, 
sillä perinteiset mediat antavat tilaa lukijan omille ajatuksil-
le enemmän kuin sähköiset mediat, jotka syöksyvät puhurin 
tavoin sisäämme valmiina totuuksina lamaannuttaen ja väsyt-
täen muutenkin sekavan ja informaatiosta ylikuormittuneen 
mielemme.

Taustalla vaikuttaa myös ”yhteisen hyvän jakamisen yllät-
tävä loppu” Putinin päätettyä ensin harjoittaa eurooppalainen 
häntä vastustanut maltillinen liberaalioikeisto ja sen parhain 
tukivoima, länsimaiseen moni-ilmeisyyteen vannonut sosiaa-
lidemokratia, kivittämällä kivikauteen yhden kansan, Syyrian, 
minkä jälkeen yli laitojen pursunut massiivinen pakolaistul-
vaa Eurooppaan, mikä alkoi pahimmillaan muistuttamaan 
kansainvaelluksia niin että siitä puhutaan jo ”uutena kansain-
vaelluksena”, piti huolen siitä, etteivät asioista perillä olevien 
eurooppalaisten johtajien mielissä käy enää toista kertaa asettaa 
Venäjää talousboikottiin.

Valkonen kuvaa muiden kustannuksella hyötyä ja valtaa ta-
voittelevaa median osa mediaa. Se viittaa kintaalla moraalille 
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ja eettisille ohjeille, joita se on itse ollut laatimassa. Esimerk-
kejä on Valkosen mukaan runsaasti, vaikka vielä enemmän on 
tarjolla näyttöä aidosta ja rehellisestä journalismista, pätevistä 
ja kriittisistä toimittajista, hyvistä valokuvaajista ja kunnolli-
sista lehdistä. Rikkojien moraalinpalautus olisi ollut Valkosen 
mielestä yhteinen tehtävä, ja siinä hän toivoi eduskunnan ehkä 
auttavan säätäessään uutta sananvapauslakia. 

”Terho Pursiainen pohti taannoin hyvin osuvasti median 
moraalia tuomari Eeva Vuoren ensimmäisen tapauksen yh-
teydessä. Hän korosti liberaalisen yhteiskunnan perusasiana 
ammattikuntien ja elämänalojen laajaa toimintavapautta, 
joka nojaa ehdottomaan ammatilliseen vastuuseen. Vastuussa 
on kyse moraalista. Pursiainen valitteli, että Suomessa eten-
kin 1960-luvulta lähtien -taistolaisaallon aikana -saatettiin 
elitismi huonoon huutoon, mutta nyt sitä tarvitaan takaisin: 
“Liberaalisessa yhteiskunnassa tarvitaan sen peruskäytäntöjä 
toteuttamaan nimenomaan moraalisia eliittejä. Moraalisen 
eliitin jäsenten moraalisia rikkeitä ei suinkaan katsota sor-
mien läpi, vaan heiltä vaaditaan moitteettomampaa moraalia 
kuin kadunmieheltä, jolle ei erityisiä valtuuksia annetakaan. 
Tässä näyttää vallitsevan käsitteiden sekavuutta. Moraaliset 
eliitit olisi saatettava jälleen kunniaan.” Pursiainen kirjoitti 
kuin siteeraten suoraan moniarvoisen yhteiskunnan liberaalia 
lehdistöoppia: “Emme voi kontrolloida meihin kohdistuvaa 
vallankäyttöä, ellemme saa tietoomme myös niitä asioita, jotka 
demokratian erilaiset loiskäytännöt mieluusti kätkisivät. Siksi 
emme salli mahtavien rajoittaa median vapautta kertoa meille 
kaikkea, mitä meidän on kansalaisina tähdellistä tietää. Ei siis 
ole totta, että liberaalisessa yhteiskunnassa media olisi vastuussa 
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vain lukijoilleen ja vain siitä, etteivät sen välittämät tiedot ole 
epätosia. Media on vastuussa meille kaikille siitä, ettei se käytä 
loisena hyväkseen sitä luottamusta, jota siihen kohdistamme 
puolustaessamme sen vapauden pyhyyttä. Tiedotusväline, joka 
taloudellista tulosta tavoitellen käsittelee kansalaisia saaliinaan, 
on loiskäytäntö.”

Maallistuneiden länsimaiden eliitti rakensi valtamedioiden 
avulla uusia jumaltaruja kuolevaisista politiikoista, jotka tar-
vitsivat ”ihmetekoja ja evankeliumia” ilman uskonnollisuutta, 
uskollisuutta kylläkin, maailmassa, jossa elettään edelleenkin 
menneisyyden laput silmillä, takertuen kynsin ja hampain 
meille totuuksina myytyihin valheisiin kuin viimeistä olisi 
viety ymmärtämättä, että ainoa oikea pelastusrengas oli epä-
varmuuden sietäminen, epäjatkuvuus ja kaaos. 

Sen sijaan he ovat ottaneet agendakseen katteettoman opti-
mismin, eli mukavaan kääreeseen käärityn valheen tarjoamisen 
totuutena mukavuushakuisuuden nimeen vannovalla politii-
kallaan, mistä on tullut kansakunnille uusi uskonto, ja vanho-
jen uskontojen kaltainen vakuutusjärjestelmä, jota kaupitellaan 
ikuisena onnena äänestäjille ilman vastuullista kuluttajasuojaa.

Taustalla vaikuttaa ”hyvän politiikka”, jonka mukaan hyvä 
on mielihyvää ja oikeaa politiikkaa, ja tekojen ohjelma sellai-
nen, joka johtaa hyvän lisääntymiseen niiden ihmisten parissa, 
jotka aina ajattelevat tai uskottelevat muille ajattelevansa ny-
kyisyyttä tulevaisuudesta nähtynä menestyksenä. Kun jumalat 
kuolivat, ihmiset erilaisten vallan naamioiden avulla yrittivät 
ottaa heidän paikkansa kohteina, kerrotaan monissa legendois-
sa sellaisissa maissa, joissa on huolehdittu sivistyksestä.

Suomessa (nyt tulee poliittisesti epäkorrektia tarinaa) taas 
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Ruotsin malliin mukaan tasa-arvon nimissä riisuttiin koulu-
tuksesta sivistys, niin ettei nykyjään voi kenenkään muun kuin 
siihen erikoistuneen tohtorin kanssa puhua antiikin ajatuksista 
ja tapahtumista sillä ilolla ja pilke silmäkulmassa, mitä Aristo-
teles tarkoitti todennäköisesti ”Runousoppinsa” kadonneessa 
kakkososassa, mikä käsitteli mitä ilmeisemmin monipuolisesti 
sitä ironiaa, josta uskonnollinen eksistentialisti Sören Kirke-
kaard kirjoitti väitöskirjassaan, ja josta Nietzsche ei ymmärtä-
nyt mitään keskittyessään synkkään saksalaiseen tapaan vain 
murheeseen ja vahingoniloon.

”Asia on yksinkertainen. Koomisuus on läsnä kaikkialla elä-
mässä (vain olosuhteet vaihtelevat), sillä missä on elämää, on 
aina vastakohtaisuutta, ja vastakohtaisuuteen kätkeytyy aina 
komiikkaa.”

Britit ovat kuitenkin poikkeus, jos ei oteta hormoniensa 
varassa hyrrääviä ja auringon aivot pehmentäneinä ja silmät 
sokaisemaa temperamenttista ja tulista latinalaista luonnet-
ta huomioon, jotka syttyvät ja sammuvat yhtä nopeasti kuin 
kynttilä tuulessa. 

Englannissa kaikki kansankerrokset tunsivat oman mennei-
syytensä ja olivat riittävän sivistyneitä keskustellakseen ilman 
koulusivistystä laajasti asiasta kuin asiasta (suomalaista mouk-
kamaisuutta ja sivistyksen olemattomuutta kuvastaa se, että 
sosiologi Jari Ehrnroth ihmetteli 90-luvun alussa Hesarissa, 
miten Italian-matkansa isäntäperheen alakouluikäinen tyttö 
puhui sujuvasti Dante Alghierista, josta meillä kuullaan, jos 
kuullaan, ja sekin ohimennen lukion viimeisellä tunnilla sana 
tai pari, riippuen opettajien omista mieltymyksistä ja käsityk-
sistä mitä on sivistys, vaikka meillä pitäisi olla entisaikojen klas-
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sisten lukioiden tapaan niille, jota vanha sivistys kiinnostaa, 
kirkkohistorian, kreikan ja latinan tunteja. 

Eronen puhuu kauniita ylisanoja Erosesta niin yksikön en-
simmäisessä kuin monikon kolmannessa persoonassa, ja niin 
selkeästi ettei kenellekään jää epäselväksi millainen hänen ku-
vitelmansa itsestään ja omista kyvyistään on, sillä ”Ylegate”-kir-
jan pääsankarina on sankari Jussi Erosen itsensä kirjoittama 
marttyyri Jussi Eronen, joka kirjoittaa itsestään surkutellen kun 
pomot ovat hylänneet hänen hätiköidysti tekemät juttunsa. 

Ovelan retoorikon tavoin ja pelin menettäneen poliittisen 
kyynikön hienovaraisella älyllä, hän piilottaa kirjoitukseensa 
hätähuutoina oman itsensä ja osaamisensa puolesta vetoavia 
piiloviestejä, mitä Ylessä ei olla vieläkään kyetty tulkitsemaan 
oikein.

”Kiusantekoa ja uskomatonta työnteon vaikeuttamista!” 
Eronen, entinen Savon Sanomien toimittaja, uskottelee kir-

jansa päähenkilönä olevalle Eroselle olevansa kanveesiin lyöty 
ritari, jonka sananvapaushaarniska on tahallisesti ruostutettu 
jossain vanharaamatullisen, tango -ja taantumusrajan takana 
”ummehtuneelta haisevan kepulandian”, juuri ja juuri tukiais-
ten avulla kituuttavan sikatilan mutalammikossa.

Erosen kirjassaan harrastama peitelty itsekehumisen tyyli ja 
vihollisiaan kohtaan osoittama syvä halveksunta kertoo sekä 
siitä, että Eronen on hyvin lapsena nuorisoseikkailukirjansa 
Tarzania ja Mustanaamiota myöten lukenut, kuin myös siitä 
millaista sädekehää yleisöltä itselleen kirmaavaa paljastusjour-
nalismia tämä ”yksi yhden ja kaikki yhden puolesta”-ryhmän 
ritarilliseksi kuviteltu kohkaaminen ja toimintatavat pitävät 
sisällään.
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Kirjassa on yksi vakava ongelma: se antaa ymmärtää, että 
Atte Jääskeläisen Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen pää-
toimittajana tekemät päätökset rajoittivat toimittajien sana-
vapautta, vaikka toimittajat eivät käytä työssään toimittajina 
sanavapautta kansalaisina, vaan työnantajansa sanavapautta. 
Samaan ratkaisuun päätyi julkisen sanan neuvosto Jääskeläi-
selle langettavassa päätöksessään, jossa se katsoi ettei journalis-
tin ohjeiden 1. kohtaa oltu rikottu: päätoimittajalla on oikeus 
päättää julkaisemisen rajoituksista eikä tämä ole toimittajien 
sananvapauden rajoittamista.

On ihan selvää, että sekä itse Jääskeläinen, että hänen kak-
kosnimensä, Riikka Venäläinen, joka tuli Yleen Hesarin kautta 
oltuaan sitä ennen journalismin murheenkryyninä mielikuvi-
tuksettomuutensa takia tunnetun Kymen sanomien päätoi-
mittajana, ovat molemmat toimineet typerästi turvautuessaan 
omien oikeuksiensa toteutumiseksi turhiin valheisiin, joilla 
sekä Yleä ohjaillaan että sen nimissä pyhitetään sananvapauden 
nimissä tehtävä poliittinen työ.

Ylegatessa on paljon opittavaa puolin ja toisin. Hyvää on 
se, että nyt ainakin laitetaan piste Ylessä vääristyneelle journa-
listiselle uholle, sillä Ylegateen saakka Yle oli maailman ainoa 
mediayhtiö, missä työntekijät saivat hyppiä ilman seuraamuk-
sia työantajansa silmille, ja tehdä ohjelmia pomojensa mää-
räyksistä huolimatta oman maun mukaan ystäviensä tarpeita 
silmällä pitäen. 

”Ylegate”-kirjan parasta antia ovat sisäpiiriläisten paljastuk-
set Ylestä tuhlailevana ja byrokraattisena valtakeskuksena, joka 
kaipaisi sekä kipeästi keppiä että porkkaa kuin myös ”pitkää 
paastoa piristyäkseen”, sillä rahaa Ylessä tuntuu olevan kirjan 
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mukaan tuhlattavaksi asti. 
Kun budjetti meinasi alittua, Riikka Venäläinen järjesti kol-

me päivää ennen joulua pikkujoulut yli sadan hengen yhteis-
kunta -toimitusryhmälle. Joulun alla hän myös kirjan mukaan 
kehotti esimiehiä varaamaan nopeasti tulevia konferenssimat-
koja maailmalta, jotta rahaa saataisiin kulumaan.

Kukaan ei ole vieläkään uskaltanut puuttua pyhänä lehmänä 
pidettyyn Yleen samoin kuin kaupallisesti toimiviin sanoma-
lehtiin tai MTV3: seen, jotka laihdutettiin pakosta lihavien 
vuosien pöhötystaudista vuosia sitten. Ylessä on edelleenkin 
erityisen paljon esimiehiä punaisen reporadion jäljiltä. Kirjassa 
kerrotaan, että kun ajankohtais- ja uutistoiminnan päälliköt 
kokoontuvat suunnittelemaan yhteistä journalistista linjaa, 
väen kuljettamiseen tarvitaan kaksi isoa linja-aitoa.

Yksi kirjan luku Harakka hämmentää soppaa, osoittaa mi-
ten entinen Ylen pitkäaikainen toimittaja ja nykyinen dema-
rikansanedustaja, Timo Harakka aloitti Jääskeläisen ajojahdin 
jo vuonna 2011 levittämällä Ylessä itse kirjoittamaansa muis-
tiota, missä hän itsensä kohottaen Erosen tapaan lähes kunin-
kaallisiin mittoihin käyttämällä itsestään aina tarpeen tullen 
”me”-sanaa, epäili heti Ylen puolueettomuutta, kun ei saanut 
enää haukkua entiseen tapaansa ketä halusi mielin määrin.

Harakkaa oli aiemmin harmittanut ”skandaalinhimossaan” 
jo ollessaan vihreä Paavo Lipposen I-hallituksen aikaan se, ettei 
Arja Alhon eroon johtaneista syitä revitelty räävittömästi julki-
suudessa totuudesta tai henkilön yksityisyydestä piittaamatta, 
vaan Ylen silloiset pomot panivat sille fiksusti säällisistä syistä 
stopin, ihan kuten myöhemmin pääministeri Matti Vanhasen 
poliittiseksi mustamaalaamiseksi Ylessä kehitellyssä perättö-
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mässä lautakasajupakassakin, minkä kirvelevästä epäonnistu-
misesta Harakan ystäville kirja käyttää osuvasti terminä ”trau-
ma lautakasasta”, sillä heille vanhat keinot mitä valtamediat 
tarjoavat, ovat parempi kuin pussillinen uusia. 

Siksi nämä Ylen muutamat harvat, mutta kovaääniset ja nä-
kyvät ”harakkalaiset toimittajat” yrittivät auttaa oppositiossa 
kutistuvia aatetovereitaan hämmentämällä soppaa pääministeri 
Sipilän päänmenoksi ensin kyseenalaistamalla hänen kunnian-
sa, ja sitten moraalinsa ja lopuksi oikeudentajunsa kyseenalai-
siin faktoihin nojautuen, joiden perusteella Jääskeläinen hyllyt-
ti heidän taitavaksi suunnitellun mustamaalaamiskampanjansa. 

Juuri näiden kirjassa esitettyjen faktojen perusteella kansan 
pitäisi nousta vaatimaan Ylen tervehdyttämistä, laihduttamista 
ja kurittamista. 

Mihin suomalainen mediamaailma enää tarvitsee yli tu-
hannen ihmisen käsittävää massiivista ja byrokraattista (olisi 
kiva tietää toimittajan töitä tekevien ja muiden työntekijöiden 
suhdeluku ja laskea budjetista paljonko ohjelmat maksavat per 
työntekijä ja minuutti) valtiollista uutiskeskittymää? 

Kuka poliitikko uskaltaisi nostaa esille ehdotuksen Ylen pilk-
komisesta ja myymisestä yksityisille? 

Ei varmasti kukaan suomalaispoliitikko ja siksi vanha meno 
saa jatkua.

”Ylegate”-kirjaa lukiessa tuli mieleen asian surullisempi ja 
syvästi inhimillinen puoli Markku Valkosen vuonna 2003 kir-
jassaan esittämä ennustus toimittajista, jotka käyttäytyvät aivan 
kuin he olisivat erehtymättömiä, ja joita ei saa arvostella ilman, 
että he ryhtyvät kostamaan huomauttelijoille. 

Jos ”Ylegate”-kirjan mukaan kirjan kirjoittajat ovat toimi-
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neet yhtä hyökkäävästi ja häiritsevästi esimiehiään kohtaan 
kuin mitä ilmeisemmin ovat, miten he ovat käyttäytyneet sitä 
suurta enemmistöä kohtaan, joka ei ole ollut heidän kanssaan 
samaa mieltä, vaan on jatkanut omia töitään kiltisti nurisemat-
ta esimiestensä ohjeiden mukaan? 

Yle on muuttunut rajusti, mutta varsinkin yhteiskunnallisis-
sa toimituksissa valtaa tuntuu pitävän itsestään ääntä ja omasta 
yhteiskunnallisesta tiedostamisestaan takuuvarma ”jonkin sor-
tin harakkalaismafia”, vaikka suoraan SDP:n jäsenrekisteristä 
palkattujen suurten ikäluokkien demaritoimittajasukupolvi on 
jo jäänyt eläkkeelle, eikä uusia demareita riitä palkattavaksi 
enää edes vahtimestarin virkoihin.

Usein jotkut heistä vastasivat Seppo Heikinheimon mainos-
tamaa totuutta parhaista toimittajista, mikä pitää paikkansa 
edelleenkin, jotka uskaltavat panna kaikkensa peliin kertary-
säyksellä; hehän ovat kaikkitietävyydestään huolimatta kirkkai-
ta älyn mahdollistamien temppujen ihmelapsia, ja ainutlaatui-
sessa sopeutumattomuudessaan yleisiin valheisiin jumalallisen 
esimerkillisiä idealisteja siihen asti kunnes kohtaavat lopulta 
vallan, joka tekee heistä miellyttämisenhaluisia kilttejä syli-
koiria. 

Yksi tällainen varoittava esimerkki on kotkalainen tv-toimit-
taja Antero Kekkonen, jota arvostettiin aikansa säihkyvänä te-
levisiojournalistina pysähtyneisyyden aikana 70 - luvulla, juuri 
siksi että hän uskalsi ja osasi panna kampoihin puuta heinää 
puhuneille sen ajan tärkeileville pikkupoliitikoille suorissa lä-
hetyksissä. Demaripoliitikoksi tultuaan sädekehä himmeni, ja 
hän jähmettyi kiusallisesti patsaaksi toistelemaan tyhjiä poliit-
tisia fraaseja ontolla televisioäänellään. 



263

Sama tyyli ja samat puheet poliitikon suusta eivät olleet enää 
yhtä kiinnostavia. Sitä paitsi, hänestä entisestä metsästäjästä, 
oli tullut kansanedustajuuden myötä valtamedioille vapaata 
riistaa, ristiriita joka näkyi aluksi muiden toimittajien suhtau-
tumisessa entiseen kollegaansa siinä, ettei kukaan kirjoittanut 
hänen vakavista mielenterveys -ja alkoholiongelmistaan, ennen 
kuin vasta sitten kun se oli jo liian myöhäistä.

Se mikä ”valtamedioiden harrastamassa hävyttömässä ja 
julkeassa metsästysjournalismissa” eniten ärsyttää, on sekä 
raukkamaisuus että se vahingonilo mikä näkyi erityisesti 80 
- luvulla voimansa tunnossa olleista Ylen demaritoimittajista 
muutaman ilmaistuopin jälkeen tunnetussa demariräkälä Jut-
tutuvassa aina kun pahalle porvarille tai jollekin ei-demarille, 
mutta myös kilpailevalle demarille, oli käynyt kalpaten, ura 
tuhoutunut tai maine mennyt. 

Näistä monen muunkin kokemasta kauhutunnelmista kir-
joittaa omakohtaisen osuvasti Demari-lehden entinen pää-
toimittaja Kari Arola kirjoissaan, jotka hän on osoittanut 
katkeransuloiseksi kostoksi hänet erottaneelle kasvottomalle 
demarikoneistolle. 

Kirjat ovat valitettavan huonosti kirjoitettuja ja yhtä mie-
lenkiinnottomasti tehtyjä kuin vain mielikuvitukseton demari 
voi, mutta niitä kannattaa selailla psykohistoriallisina todistei-
na siitä henkisestä lamasta ja alaluokkaisuudesta mitä tätä kes-
kinkertaista ja toisiaan kiusaavaa laumaa tuntuu johdattavan 
vielä tänäänkin. 

Luettuaan Arolan raakilaismaiset tunnuskirjat, jokaisen toi-
mittajien tulisi aina muistaa, olivatpa he sitten pienessä kepu-
paikallislehdessä (jossa edetään perinteisen totuuden ja kaava-
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maisen todellisuuden metodein kohti stereotyyppisiä rooleja) 
tai mahtavassa valtamediassa totuudenmukaisuuden tärkeyden 
ja velvoitteen. 

Aristoteleen mukaan totuus oli tärkeä arvo eikä ihmisen tul-
lut olla raukkamainen toisiaan kohtaan, mutta ei myöskään 
tyhmä ja uhkarohkea omissa yrityksissään. 

Juuri siksi ranskalaisfilosofi Rancieren mukaan oikeudenmu-
kaisuus yhteisöä perustavana periaatteena alkaa vasta kun on 
kyse siitä, mitä yhteistä kansalaisilla on. Tätä harvoin kuuluu 
kenenkään toimittajan kertovan tai oivaltavan jutuissaan, kos-
ka aina on mahdollisuus kieltää kaikki. 

Sen huomaa aina siitä, miten suomalaistoimittajat puhuvat 
varovasti Venäjästä. Se on kuin hiljaisuuteen johtava koodisana 
kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ehkä 
sen sisältämän uhkan ja keskustelijoiden varovaisuuden takia. 

Ylellä on ollut ja on edelleenkin tärkeä rooli tässä vaikene-
misessa. Voisi hieman karrikoiden sanoa, että Ylellä on myös 
valitettava perinne Venäjä-uutisoinnissa käyttää tahallisesti 
faktoja väärin. Kaikki tärkeät ja syvälle Venäjän sisäisiin on-
gelmiin paneutuvat ohjelmat on pakko katsoa joko SVT:lta tai 
BBC:lta, jotka molemmat uskaltavat, ja joilla molemmilla on 
pitkä historia tuottaa objektiivisia ja kyllin tasokkaita laatudo-
kumentteja vaikeistakaan asioista pelästymättä.

Yle on parantanut koko ajan ohjelmistojensa tasoa ja sekä 
Ylen radio Ykkönen että Ylen televisiokana Teema ovat jo eu-
rooppalaisten sivistys- ja kulttuurikanavesikuviensa tasoa lä-
hellä mitä tulee ohjelmatarjonnan monipuolisuuteen, vaikka 
FST:n ja Teeman yhdistäminen yhdeksi ja samaksi kanavaksi 
söi kiusallisesti molemmilta aikaa ja tilaa pois, ja teki uudesta 
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kanavasta ramman ankan uusintojen lisääntyessä härskin mas-
siivisesti niin, että asiantuntija näkee ohjelmakartasta yhdel-
lä silmäyksellä missä Yle säästää vääriin samalla kun se jatkaa 
satakertaisia jättisatsauksia maakunnallisten urheilusarjojen 
raportointiin.

Toivotaan, että Suomen hauskin mies saisi jatkoa sillä, että 
selvästikin ilman kunnollisia työmahdollisuuksia olleelle ja 
osaavalle ohjaaja Heikki Kujanpäälle annettaisiin sama mah-
dollisuus (Anton Tsehovin sanoin: Jos haluat kehittää taitojasi 
näyttelijänä, kehitä itseäsi) kuin ruotsalaiset antoivat Robert 
Östlundin tehdä upean omituisen ja moraalin omakohtaisuut-
ta koetelleen elokuvansa The Squere, mikä oli hieno sivallus 
suoraan tekopyhyyden syntysijoille ihmisen mieleen olla tässä 
ja nyt samalla kun miettii, mitä on olla siellä tai tuolla het-
ken päästä ja siksi tekee niin kuin tekee, laskelmoi miten on 
parasta käyttäytyä juuri sillä hetkellä, että säilyttäisi kasvonsa 
sitä tulevaa hetkeä varten, sillä näin ajatteleva ja toimiva ih-
minen oli Aristoteleen mukaan luonnostaan poliittinen olio, 
jolle moraali oli yksi elämän ehto ja sen tärkeimmistä arvoista. 
Badioun mielestä silloin oli kyse uskollisuudesta totuudelle ja 
tuolle olemisen lävistävälle tapahtumalle.

”Epämiehekäs ja ennen kaikkea perusteeton puhe täydelli-
sestä kykenemättömyydestämme täyttää puolustustehtävääm-
me on sen tähden jyrkästi torjuttava.”

Nykyisin jokainen toimittaja voi itse määritellä mitä ja on ja 
vaihtaa persoonallisuuttaan ja poliittista kantaansa kuin vaat-
teita sesongin mukaan, sillä se miten ihmiset määrittelevät it-
sensä ja identiteettinsä yhteisössä vaikuttaa siihen miten he 
ymmärtävät oman moraalinsa ja totuutensa.
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Kuka saa ja miten 
puhua  

maahanmuutosta?
”Kennedy tuomitse lehdistön sekä sen takia, että se kirjoitti liikaa että sen 
takia, että se kirjoitti liian vähän.”

-Thomas C. Reeves ”A Question of Caracter-A life of John F. Kennedy” 
(Bloomsbury 1991)

Suurin osa siitä, mitä näemme, koemme, näemme ja kuu-
lemme, ei kiinnosta ketään. Joskus käy myös niin, että niistä 
kirjoittaneet saavat kyllikseen ja tappavat itsensä, kuten Pu-
litzer-palkittu kirjailija Anne Sexton. Ihminen hylkää usein 
jonkin aiemmin omaksumansa näkemyksen, jos vastakkaista 
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näkemystä edustaa joku, jota hän suuresti arvostaa. Tylsinkin 
arki muuttuu salaperäiseksi ja jännittäväksi, kun se tervehtii 
meitä menneisyydestä.

Lukeminen on mielen korkeinta aktiivisuutta, mitä ei voi 
korvata liikkuva kuva tai ääni. Siksi kirjoitettu teksti ja lehdet 
jossain muodossa tulevat aina säilymään, jos ei muuten, niin 
eliitin omana kanavana ennustaa tapahtumia ja raportoida niis-
tä toisilleen, sillä kirjoittaminen ja juttujen tekeminen ovat 
yhä salaperäisiä tutkimusmatkoja oman mielemme arvoitusten 
kohtaamisissa.

Hyvin onnistunut tutkimusmatka oman minän sisälle voi 
herättää ihmisen miettimään myös sitä, onko kukaan koskaan 
tunnustanut julkisesti mitään muuta kuin sitä, mikä on hänelle 
edullista ja helppoa tunnustaa kirjallisen julkisuuden väären-
tämissä äänenpainoissa kulttuurin pakottamana ja sosiaalisten 
tilanteiden ahdistamana? Ei varmasti. En minäkään kun oikein 
tarkkaan mietin -ainakaan kovin usein. 

Virheitäkin sattuu yhä. Siksi myös anteeksi pyytäminen on 
vaikeaa kuten Louhimiehen tapauksesta huomasimme, koska 
olisi oikeasti tarkoitettava sitä mitä sanoo. Bob Dylanin sanoin, 
älkää silti olko huolissanne, sillä juuri tämä on kehitystä, me 
muutumme aina: loihdimme uusia kuvitelmia ja katsomme 
aina asioita onneksemme eri tavalla. Koskaan ei ollut Epiku-
roksen mielestä liian aikaista tai myöhäistä etsiä terveyttä ajat-
telusta sielulleen. Epikuros sanoi, että se joka väittää, ettei vielä 
ole tullut filosofian aika tai että se on jo mennyt, on sellainen, 
joka sanoo, ettei vielä ole onnellisuuden aika, tai että se on jo 
ohi.

”Sekä nuoren että vanhan on harjoitettava filosofiaa; nuo-
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ren siksi, että hän vanhetessaan saisi nuoruutta hyvistä asioista 
muistaessaan kiitollisuudella mennyttä, ja vanhan siksi, että 
hän olisi samalla kertaa sekä nuori että vanha katsoessaan pe-
lolla tulevaisuuteen.”

Hesarin toimittaja Anna-Mari Sipilä puuttui palstallaan 
Naisen kylkiluu sunnuntaina 11.2.2018 otsikolla ”Kuka saa 
kysyä maahanmuutosta?”, ajankohtaiseen kysymykseen siitä, 
kuka saa puhua ja miten maahanmuutosta. Sipilän kolumni 
oli näennäisen sovitteleva ja ymmärtävä, vaikka hän sohaisee-
kin osuvasti pistäen valtamedioiden itsensä nimittämää am-
piaispesää nimeltään ”punavihreä kupla”, kertomalla esimer-
kin toimittaja Kai Jaskarin saamasta palautteesta, sen jälkeen 
kun Jaskari oli tehnyt Ylelle juttuprojektin, jossa hän selvitti 
faktoihin perustuen helsinkiläisten muuttovirtaa pois köyhien 
maahanmuuttajien valtaamilta asuinalueilta. 

Jaskarin johtopäätökset perustuivat tunnettuihin tosiasioi-
hin. Sipilä kertoo kolumnissaan Jaskarin saaneen juttunsa jul-
kistamisen jälkeen saaneen sosiaalisen median rasisminvastaiset 
ja monikulttuurisuuden puolesta puhuvat ryhmät niskaansa.

”Kysymyksenasettelu koettiin ongelmalliseksi ja jopa vää-
räksi. Moraalinen suuttumus tarjosi samalla polttoainetta toi-
senlaisille tulkinnoille. Osa sosiaalisen median keskustelijoista 
näki tilanteen niin, että paljastusjuttua kirjoittava Ylen toimit-
taja yritettiin hiljentää.”

Samasta aiheesta kirjoittaa moraaliset perustelut omalle 
ehdottomuudelleen ja kansalaistottelemattomuudelle, mikä 
tarkoittaa myös vahakantaisen jyrkkää linjaa valtamedioiden 
maahanmuuton ongelmia paljastavaan linjaan, vasemmisto-
laisen Tiede&Edistys-lehden mielenkiintoinen päätoimittaja 
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Ari Hirvonen, joka on lukijoille tuttu jo toisena toimittajana 
kirjasta Immanuel Kant- radikaali paha, kolumnissaan ”Oikeu-
denmukainen turvapaikkapolitiikka-nyt!” lehden numerossa: 
171 T&E 2 |2017. 

”Helsingin Rautatientorilla on jatkunut turvapaikanhakijoi-
den ja pakolaisten mielenosoitus jo yli sata päivää kirjoittaes-
sani kolumnia. Mielenosoituksen vaatimus on yksiselitteinen: 
oikeus elää. Tämä oikeus kuuluu yhdenvertaisesti jokaiselle 
ihmiselle. Sen turvaaminen edellyttää pakkopalautusten väli-
töntä keskeyttämistä ja laajemmalti nykyistä oikeudenmukai-
sempaa turvapaikkapolitiikkaa.”

Hirvonen kuuluu niihin harvinaisiin ”vihaisiin nuoriin 
miehiin”, joilla on varaa moraaliin, toisin kuin 99 prosentilla 
ihmiskunnasta, ja sekä halu näyttää se että kyky omata vahva 
vakaumus, millaisista meitä on jo tämän kirjan sivuilla fiksujen 
toimesta varoitettu moneen kertaan opettavaisesti huonojen 
kokemusten esimerkein, sekä selkeä käsitys moraalin alkupe-
rästä, tarkoituksesta ja olemuksesta, mitä meillä muilla ei ole. 

Toimittamassaan Immanuel Kant-kirjassa luvussa ”Paha 
laki”- hän kirjoittaa radikaalista pahasta käyttäen lähteinään 
mm ”Natsimyytti”-kirjaa sekä Aristoteleksen ”Politiikka”-kir-
jaa teokset VII (Gaudeamus 2012). Aristoteleen ”Politiik-
ka”-kirjan V kirjan 3. luku alkaa Aristoteleen toteamuksella 
miten ilmeistä on, mikä on röyhkeyden ja voitonhimon luonne 
ja millä tavalla ne ovat levottomuuksien syitä.

”Jo vallanpitäjät ovat röyhkeitä ja ahneita, syntyy levotto-
muuksia heidän keskuudessaan ja sitä valtiomuotoa vastaan, 
joka antaa sille vallan. Ahneus kohdistuu joskus yksityisiin ja 
joskus yhteisiin asioihin. Selvää on myös, mitä kunnianhimo 



270

saa aikaan ja miten se on levottomuuksien syy.”
Aristoteleen ”Politiikka”-kirja on vaikuttanut myös Georg 

Lukaziin, jonka mukaan porvarilliseen ajattelun luonteen-
omaisena ja väistämättömänä piirteenä oli staattisuus ja kyvyt-
tömyys ymmärtää yhteiskunnallisen todellisuuden dynaamisia 
elementtejä. Se kykeni vain esittämään puolusteluja vallitseville 
oloille ja pyrki osoittamaan, että asioita on mahdoton muuttaa. 
Aristoteles taas väitti vain niiden kapinoivan, jotka jäivät vaille 
kunnianosoituksia, mutta näkivät muiden saavan niitä.

”On epäoikeudenmukaista myöntää tai jättää myöntämättä 
kunnianosoituksia ansioiden vastaisesti, mutta oikeudenmu-
kaista on ottaa ansiot huomioon.” 

Italialainen Antonio Gramsci, joka mietti: olisiko rakenta-
vampaa vihata välinpitämättömyyttä kuin itse pahaa, oli Aris-
toteleen Politiikka-kirjan innostamana monia tärkeitä oival-
luksia siitä, kuinka porvarillinen ideologia toimii ja vaikuttaa. 
Hänen tärkeä käsitteensä oli hegemonia. Tällä uusvasemmiston 
käyttämällä käsitteellä hän pyrki selittämään porvarillisen val-
lankäytön logiikkaa. 

Aristoteles sanoi tasa-arvoon, joka käsitteenä ei ole niin kuin 
usein luullaan, valistuksen keksintö, vaan jo antiikin, pyrki-
vien kapinoivan eniten, koska katsovat saavansa vähiten, vaikka 
ovatkin tasaveroisia niiden kanssa, jotka saavat enemmän.

”Tällaisia asioita voidaan haluta oikeudenmukaisesti tai 
epäoikeudenmukaisesti. Huonommassa asemassa olevat kapi-
noivat tullakseen tasaveroisiksi ja tasaveroiset taas tullakseen 
parempiosaisiksi.” 

Holger Thesleff kirjoittaa.
”Akatemialle oli ominaista dynaaminen sisäänpäin suuntau-
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tuminen, jatkuva suullinen keskustelu ystävien kesken - ”ark-
kitehtinä” Platon, kuten eräs varhainen lähde asian ilmaisee. 
Se antoi valtavaa voimaa erilaisille ajatuslinjoille, joita muiden 
muassa Aristoteles otti esille. Valtiossa (II-III ja VI-VIII) esi-
tetty filosofien koulutusohjelma, josta tuli pohja myöhemmille 
älymystön koulutusmalleille (vrt Lait VII) sekä myöhäisantii-
kin ja keskiajan triviaali- ja kvadrivaalikoulutuksille (”seitse-
män vapaat tiedettä ja taidetta”), edustaa tiettyjen periaatteiden 
puhtaaksiviljelyä eikä varmastikaan tarjoa täysin oikeaa kuvaa 
filosofien koulutuksesta Akatemiassa.”

Gramscille porvarillinen hegemonia tarkoitti käytännössä 
sitä, että yhteiskunnan hyväosaiset osasivat ja saivat selittää 
kaiken itselleen parhain päin julkisuudessa ja pitivät tiukassa 
otteessaan kaikkia yhteiskunnallisia instituutioita, joissa taval-
liselle kansalle toistettiin heidän nöyryys- ja alistumisoppejaan, 
niin että ihmiset rituaalinomaisesti toimivat Nietzcshen väit-
tämän mukaan haluamatta tietää asioiden oikeaa ja todellista 
luonnetta. Aristoteleen ”Politiikka”-kirjasta tämäkin ajatus on 
poimittu.

”Asioita, joiden takia he kapinoivat, ovat voitonhimo, kun-
nia ja niiden vastakohdat. Välttääkseen kunnian menetystä ja 
aineellisia tappioita ihmiset kapinoivat valtiossa omansa ja ys-
täviensä puolesta.”

Puolueet ja järjestöt eivät tarjoa Hirvosen kaltaisille suoran 
(toiminnan?) puheen miehille tyydyttävää vaikutuskanavaa, 
sillä jo saksalainen sosiologi Robert Michels pohti miten jär-
jestöjen oma kehitys alkaa horjuttaa ja jopa rappeuttaa sen 
aatteellista luonnetta ja tavoitteita. 

Michelsin mielestä kaikille järjestöille oli ominaista oligarki-
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an rautainen laki, eli järjestö alkaa kasvaessaan saada yhä enem-
män ja enemmän harvainvaltaisia piirteitä; jokainen puolue 
pyrkii mukauttamaan alkuperäisen tavoitteensa eli ideologian-
sa varsinaiseen ja todelliseen tavoitteeseen, joka on kasvaminen 
mahdollisimman suureksi. Uusien ryhmien tavoitteleminen 
muokkaa puoluetta ideologisesti ja puolueet välttävät käyttä-
mästä teorian puhtaita aseita, kuten Michels asian ilmaisi. 

Puolueet hämärtävät Michelsin mukaan omaa profiiliaan, 
sillä taistelun ajatuksista katsotaan häiritsevän puolueen tosiasi-
allisia tavoitteita, sillä kun moraalia pohdittiin, Kantin katego-
rinen imperatiivi sai kyytiä. Mikään ei ole muuttunut Aristote-
leen ”Politiikka”-kirjan jälkeen politiikassa, vaikka ratkaisevan 
harppauksen demokratian teoriassa toteutti Jean-Jacques 
Rousseau, jonka lähtökohtana oli Thomas Hobbesin tavoin 
yhteiskuntasopimus, mutta kun Hobbesin suvereeni on yksi 
henkilö, niin Rousseaulla se on yhteistahto, joka on kaikki-
valtias yhteiskunnassa, missä kaikki ihmiset hallitsevat itseään.

Kantista lähtien etiikka on muuttunut akateemiseksi näper-
telyksi ja hienojen teorioiden kuten ”yhteistahdon” ongelma 
on kuitenkin unohtaa tavalliset ihmiset ja heidän vaikuttumi-
sensa ja inhimilliset intohimot ja sivupolut totuudesta kuten 
valhe. Markku Ojanen kirjoittaa, että valehtelua on vaikea ym-
märtää ilman kykyä tehdä tulkintoja siitä, mitä toisen mielessä 
liikkuu. Tätä kykyä on Ojasen mukaan tapana ollut nimittää 
”mielen teoriaksi”.

”Me oletamme, että muiden mieli toimii samaan tapaan 
kuin omamme, ja teemme sekä tietoisesti että tiedostamatta 
olettamuksia siitä, mitä toinen tahtoo ja mihin hän pyrkii.”

Ojasen mielestä oli sittenkin parempi luottaa ja joutua jos-
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kus petetyksi kuin olla jatkuvasti varuillaan ja suhtautua koko 
ajan toisiin epäluuloisesti. Mielen tulkintaa vaikeuttaa Ojasen 
mukaan oikeassa olemisen tarve. Se on luonnollista kaikille. 
On nimittäin vaikea myöntää itselleen olleensa väärässä. De-
mostheneen sanoin, mikään ei ole helpompaa kuin itsepetos: 
mitä ihminen toivoo, sen hän myös uskoo olevan totta. Erich 
Frommin mukaan moderni ihminen eli sen harhan vallassa, 
että hän tiesi, mitä tahtoi. Kuitenkin hän itse asiassa tahtoi 
mitä, hänen oletettiin haluavan.

Slavoj Zizek on ainoa suuri vasemmistolainen ajattelija, joka 
tuntuu ottaneen sekä Demostheneen että Frommin sanat tosis-
saan väittäessään, että suurten selitysten aika on ohitse. Meidän 
ei enää pitäisi tavoitella kaiken selittäviä järjestelmiä ja globaa-
lia vapautumista, suurten ratkaisujen vaatiman väkivallan pitäi-
si antaa tilaa erilaisille väliintuloille ja vastarinnan muodoille. 

Tätä tekee älyllisen vasemmistolaisen naiivi nöyristely pa-
han edessä, joka pohjautuu hegeliläiseen järjen ylivertaisuuden 
ideologiaan, että kaikki asiat voidaan ja pitää selittää, vaikka 
paha ei ole poikkeus eikä sitä voi siksi hallita ja selittää, vaan 
hyväksyä se tosiasiana. Ojanen kirjoittaa siitä, miten itsensä 
pettäminen on ihmisille ominainen piirre, sillä itsensä tunte-
minen on vaikeaa.

”Emme oikeasti edes halua tuntea itseämme, koska siihen 
liittyy monia vaaroja. Se on vaikeata erityisesti sen tähden, 
että ihmismieli on evoluution kuluessa oppinut suojautumaan 
omalta itsepetokseltaan.”

Siksi onkin otettava esille juuri filosofi Arthur Schopen-
hauerin voimakas haaste länsimaisen ajattelun tätä perinnettä 
vastaan. Hänen mielestään tahto ei suinkaan ollut älyn ja jär-
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jen ilmausta vaan päinvastoin. Asioiden olemuksena hän piti 
tahtoa, eli ”sokeaa pyrkimystä”, täysin perusteetonta ja moti-
voimatonta viettiä.

Siitä huolimatta Ojasen mielestä oli hyvä oppia tuntemaan 
itseään, koska silloin voi ainakin jossain määrin tunnistaa omia 
ennakkoluulojaan ja harhojaan, sillä joskus kun omat puutteet 
nousevat tietoisuuteen, voimme joutua maksamaan Ojasen 
mielestä itsetuntemuksesta kovaa hintaa. 

Ojanen kysyy myös: kuinka yleistä itsepetos on? Ja vastaa, 
että hyvin yleistä. Hän myös kertoo siitä, miten itsepetos aut-
taa myös pettämään muita. Yhtä itsepetoksen tärkeimmästä 
muotoa, tekopyhyyttä, halua esiintyä parempana kuin olem-
mekaan, vaivaa aivan erityisesti sekä idealisteja että uskovaisia.

Itsepetos ja tekopyhyys liittyy nimenomaan politiikkaan, 
yhteiskuntaan ja hallitsijoiksi pyrkiville. Jo Aristoteles puhuu 
siitä, miten kansanvallan ja harvainvallan ohella syntyy kan-
salaisvallaksi kutsuttu valtiomuoto, ja siitä, miten se on muo-
dostettava. 

Nämäkin ajatukset ovat pohjalla Althusserin näkemyksessä, 
joka oli taas lähellä Gramscin ajatusta, kun hän vertasi käsitys-
tään ideologiasta Freudin käsitykseen alitajunnasta eli ideologia 
esittää niitä mielikuvia, joita yksilöllä on omista todellisista 
elinehdoistaan, mutta todellisuus jää kuitenkin piiloon. 

Aristoteles ensimmäisenä ymmärsi valtion luonteen, mitä 
kehitti edelleen eteenpäin John Locke painottaessaan ”Toisessa 
tutkielmassaan” moneen kertaan, että poliittiset yhteisöt on 
perustettu suojelemaan jäsentensä omaisuutta. 

”Ei ole olemassa mitään muuta ihmisen todellisen luonteen 
paljastavaa mekanismia, kuin politiikka ja siihen kuuluva valta, 
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sillä poliittisen vallankäyttäjä on aina suhteessa toisiin ihmisiin 
ja toimi tiiviisti yhteisössään.”

Siksi Aristoteles vaati ”Politiikka”-kirjassaan, että kaikki vir-
kamiehet valittaisiin ”kaikkien”, joukosta, tarkoittamalla tällä 
vasta ”1789 Ranskan Suuressa Vallankumouksessa” ensimmäis-
tä kertaa maailmassa tutuksi tulleesta ”Vapaudesta, Tasa-arvos-
ta ja Veljeydestä”, kun ihmiset olivat ensimmäistä kertaa ilman 
titteleinä ihmisinä ja virkamiehistö muodostui ”kansalaisista” 
eikä virkansa perineestä ylemmästä luokasta. Aristoteles löi 
kaikkien tasa-arvontavoittelijoiden vallankumouksen ensitah-
dit ”Politiikka”-kirjansa V-osan toisessa luvussa.

”Kukin hallitsee kaikkia ja kaikki hallitsevat kutakin vuo-
rotellen. Virkamiehet valitaan arvalla joko kaikkiin virkoihin 
tai ainakin sellaisiin, joissa ei tarvita kokemusta ja taitoa. Virat 
eivät ole riippuvaisia omaisuusluokasta tai ovat korkeintaan 
hyvin vähän. Kukaan ei saa hoitaa samaa virkaa kahdesti, tai 
se on mahdollista vain harvoin ja harvojen virkojen kohdalla. 
Virat ovat lyhytaikaisia kaikissa mahdollisissa tapauksissa.”

Gottfried Liebnitz oivalsi saman asian selkeämmin, sillä hän 
sanoi, että ne joilla on enemmän valtaa, ovat alttiita tekemään 
enemmän syntiä; mikään geometrian teoreema ei ole varmem-
pi kuin tämä hänen mielestään. Ojanen vahvistaa tämän näke-
myksensä sanomalla, että tekopyhyys on arkielämässä yleistä.

”Oma moraalinen sokeus jää usein huomaamatta, kun taas 
muiden moraalittomat teot huomataan helposti. Kun halutaan 
opettaa moraalia, on houkutus ottaa esille hienoja moraalisia 
periaatteita. Ne eivät kuitenkaan yleensä toimi, sillä ne ovat 
liian etäällä arkisesta kompuroinnista.”

Aristoteleen huoli on yhä edelleen ajankohtainen, mistä 
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huomaamme, ettei mikään muutu: vallanpitäjät osaavat keksiä 
aina keinon pitääkseen vallasta entistä tiukemmin kiinni siitä 
huolimatta, että jo Platonista lähtien filosofit ovat erottautu-
neet yleisistä mielipiteistä ja konsensuksesta: filosofia rikkoo 
yleisen yksimielisyyden ja totuus, jota he seuraavat on aina jos-
sain mielessä vastakarvaista, mutta vaikuttaa itse yhteiskuntaan 
yhä vähemmän tai yhtä vähän kuin jo Platonin ja Aristoteleen 
ajoista lähtien.

Tässä tylsässä ja harmaassa ”mukatodellisuuden hölynpö-
lyn byrokratiassa”, jota jostain ihmekumman syystä nykymaa-
ilmaksi kutsutaan, jota Carl E. Schorsken sanoin voisi hyvin 
kuvata enemmänkin imperiumiksi, jossa eliitti vieraantui to-
dellisuudesta, taide rappeutui konstailevaksi prameiluksi ja 
kieli menetti merkityksensä, ja jossa journalismista on tullut 
väkivaltapornonsekaista viihdettä vähä-älyisille, niin että kaikki 
todella tärkeä, aito, puhdassydäminen, älykäs ja uutta luova 
hukataan tai haukutaan maan rakoon sillä peräruiskeella, et-
tei vaan sieltä nouse enää ikinä häiritsemään mitättömyyksien 
markkinoilla pyörivien keskinkertaisuuksien keskinäisen ke-
hun kerhoa.

Tilanne ei ole muuttunut mihinkään modernin runon isänä 
(Pahan kukka) pidetyn runoilija Charles Baudelairen vuonna 
1887 tekemästä terävästä huomiosta kaupallista tylsyyslatteutta 
ja mielenikävää rahastuksen nimissä levittävästä paskalehdis-
töstä mihinkään.

”Jokainen lehti on alusta loppuun yhtä kauhujen kudos-
ta. Sotia, henkirikoksia, varkauksia, riettauksia, kidutuksia, 
ruhtinaiden rikoksia, yksityisten rikoksia, maailmanlaajuisen 
julmuuden huumaa. Ja tämän oksettavan aperatifin sivistynyt 
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ihminen nauttii joka aamuisen ateriansa palanpainikkeeksi. 
Kaikki tässä maailmassa tihkuu rikoksia: sanomalehti, seinät 
ja ihmisten kasvot. En ymmärrä miten puhdas käsi voi tarttua 
sanomalehteen kouristumatta inhosta.”

On mukava lukea Platonia, Aristotelesta ja heidän ajatuksi-
aan muiden filosofien kautta meille muistutuksi siitä, että niin 
harva on laskenut sen varaan, että valhe on parasta bisnestä ja 
että täydellisen väärämieliselle ihmiselle, jota muut luulevat 
oikeamieliseksi, vääryys on kannattavaa. 

Näiden filosofien opeista tiedämme, että se joka kiittää oi-
keudenmukaisuutta oli oikeassa, vääryyden ylistäjä taas vääräs-
sä, näin Aristoteleen opettaja Platon ajatteli ja jatkoi.

“Eikö vakiintunut käsitys siitä mikä oli kaunista ja mikä 
rumaa perustunut ajatukseen, että kaunista oli se mikä saat-
toi ihmisluonnon eläimellisen puolen ihmisen tai paremmin-
kin jumaluuden vallan alaiseksi, ja rumaa se mikä alisti kesyn 
puolen petomaisen orjaksi? Hän ei häikäisty ihmisten ihailusta 
eikä kasaa itselleen määrättömästi omaisuutta, joka tuottaisi 
hänelle määrättömästi onnettomuuksia. Hän ottaa mielellään 
vastaan kunnianosoituksia ja nauttii sellaisesta, joiden katsoo 
tekevän itsensä paremmaksi, mutta karttaa sekä yksityisessä 
että julkisessa elämässä sellaisia, joiden uskoo tärvelevän sisäi-
sen tilansa.”

Usein ylevään aatteeseen pukeutunut itsekkyys ja korkeilla 
tunnuslauseilla ratsastava omanvoitonpyynti on vallalla ihmis-
ten mielissä, ja ovelasti naamioitu ihmisyyteen pukeutuneeksi 
vallanhaluksi ja ihanteisiin kätkeytyneeksi omanvoitonpyy-
teeksi kunnian ja oman erinomaisuuden korostamisessa ni-
menomaan kulttuuri -ja tiede-eliitillä. 
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“Politiikka”-kirjassa ja “Nikomakhoksen etiikassa” Aristote-
les esittää häpeän tunteen ehdollisesti (ehdollisia normeja ja eh-
dolista tahtomista koskevasta logiikasta tuli myöhemmin kes-
kiajalla tärkeä “deonttisen logiikan--osa-alue) hyvänä asiana.

“Hyvä ei halua tehdä mitään, mitä pitäisi hävetä, mutta hä-
peälliset asiat ovat sellaisia, että jos hyvä olisi niitä tehnyt, hän 
häpeäisi.”

Sekoitetut teot olivat Aristoteleelle sellaisia, joita kukaan ei 
valinnut sellaisenaan, mutta jotka määrätyissä tilanteissa voivat 
tulla vastentahtoisesti valituksi (Aristoteleen ”Politiikka”-kir-
jassa Selitysten kohdalla esimerkiksi on otettu lastin heittämi-
nen veteen myrskyssä). 

Tämä on se joka Hirvosen ajattelusta ja kirjoituksesta puut-
tuu tyystin. Sen sijaan hän päättelee kirjoituksensa lopuksi, 
että lain perustassa on taipumus pahaan, joka saa empiiriset 
ilmenemismuotonsa laeissa. Siksi hänestä tuudittautuminen 
lakiuskovaisuuteen ei saisi estää sitä, että sekä yksittäiset lait 
että laki itsessään olisivat koko ajan radikaalilla tavalla kyseen-
alaisia.

”Edellä esitetty lain absoluuttinen nollapiste tarkoittaa sitä, 
että oikeusajattelun on palattava juurilleen asettamalla laki 
herkeämättä kyseenalaiseksi. Koska laki on ”radikaalisti” paha, 
niin mikään valtio -tai oikeusjärjestys ei voi taata, että sen lait 
olisivat hyviä.”

Vaikka Hirvonen puhuu täyttä asiaa ja on moraalisessa 
mielessä oikeassa Tiede&Edistys -lehden kirjoituksessa 2017, 
jossa on paljon samoja kaikuja kuin hänen edellä siteeratussa 
Kant-kirjan artikkelissaan vuodelta 2004, hän puhuu oikean 
asian vierestä vierittäen vastuun muiden niskoille, sillä hänen 
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perustelunsa ovat kuin eri planeetalta itse asian kannalta, kun 
hän sanoo ottaneensa lähtökohdakseen arvioissaan asettaa ny-
kyisen tilanteen vääryyden - maahanmuuttoa, pakolaisuutta 
ja kansainvälistä suojelua koskevan politiikan, lainsäädännön 
ja viranomaiskäytäntöjen epäoikeudenmukaisuuden -, joka 
edellyttää oikeudellista, eettistä ja poliittista vastuunottoa ja 
vastustamista tässä ja nyt.

Joris Lammersin ryhmä tutki moraalista tekopyhyyttä nel-
jässä eri tutkimuksessa. Olettamuksena oli, että valta-asema 
lisää tekopyhyyttä. Tutkimusten mukaan vahva rooli lisäsi te-
kopyhyyttä. Kun taas rooli oli heikko, itseensä kohdistuneet 
moraaliset arviot olivat ankarampia kuin muihin kohdistuvat. 

Hirvosen moraalisesti tekopyhän hurskastelun mukaan la-
kiin perustuva yhteisö on aina vaarassa muodostua ”totaaliseksi 
juridiseksi teokseksi (mitä se sitten mahtaakin käytännössä tar-
koittaa?)”, jossa kansan (tai hänen mukaansa laajempien koko-
naisuuksien, kuten meidän eurooppalaisten) totuus ja olemus 
paljastuvat ja jossa kansalaiset identifioivat itsensä yhtenäiseksi 
laillisuuden yhteisöksi.

”Juuri siinä, mitä on pidetty lain hyvyytenä-laki järjestää 
ja kerää yhteisön lailliseksi ja yhtenäiseksi yhteisöksi-, lepää 
myös sen pahuus. Koska laillinen yhteisö, lain yhteisö ja viime 
kädessä laki itse on paha, on yhteisön ja lain, laillisen yhteisön, 
oltava jatkuvan dekunstruktion kohteena. Laki on paha.”

Kuinka oikeudenmukaista onkaan oikeus (tällä hän viittaa 
Kant-kirjan sivulla 58 viitteeseen 28, missä viitataan Kantin 
kirjoitukseen radikaalista pahasta ja viittaukseen kuuluisaan 
”kolmen ns. korkeimman tiedekunnan, lääketieteellinen, oi-
keustieteellinen ja teologinen, esimerkkiin).
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Hirvonen puhuu toista mitä muut, ja kun toinen puhuu 
syistä, toinen taas seurauksista, tuloksena on sama kuin kukaan 
ei olisi avannut edes suutaan. Juuri siksi nämä kaksi toisilleen 
vastakkaista ja vihamielistä dialogia eivät koskaan kohtaa muu-
ta kuin vihana somessa ja ulkona mielenosoituksissa, joista on 
tullut yhä väkivaltaisempia ja aikapommi, joka tikittää paha-
nolon lisäksi jossain vaiheessa, vaikka sitä on vaikea Suomessa 
uskoa, jotain muutakin kuin mitä totuimme 80-luvun rau-
hallisuutta ja ystävällismielistä rinnakkaisoloa korostaneissa 
rauhanmarsseissa. Sipilän mukaan juuri moraalinen närkästys 
”vääristä kysymyksistä kalvaa keskinäistä luottamusta ja lisää 
itsesensuuria”.

”Nurkan takana vaanii kaksinaismoraali; eri kysyjille ja ky-
symyksille pätevät eri pelisäännöt. Tasa-arvoisessa Suomessa 
pitää saada tehdä vilpittömiä kysymyksiä. Jos yleisradioyhtiön 
toimittaja ei saisi kysyä asiallisia maanmuuttoon liittyviä kysy-
myksiä, niin kuka sitten saa?”

Ei kukaan, jos on uskominen Ari Hirvosta, joka on sitä miel-
tä, että ongelma on sekä moraalinen että juridinen, ja keskittyy 
puhumaan maahanmuuttajien oikeusturvasta ja perustuslail-
lisista ongelmista unohtaen tavallisen arjen ja sukankuluttajan 
käytännölliset huolet lisääntyvästä väkivallasta, epäviihtyvyy-
destä, sosiaalisista ongelmista ja näiden kaikkien kymmenistä 
kerrannaisvaikutuksista, jotka ulottuvat vielä vuosikymmenten 
päähän epäonnistuneena politiikkana ja vielä epäonnistuneem-
pana hallintona.

”Suomi turvapaikanhakijoiden osalta toimi täysipainoisena 
oikeusvaltiona eikä turvaa riittävästi pakolaisille-olivatpa he 
hakijoita, oleskeluluvan saaneita tai paperittomia-heille kuu-
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luvia perus- ja ihmisoikeuksia, minkä vetoomus oikeusvaltion 
puolesta on nostanut esille. Tämä jälki ei sovi pohjoismaiseen 
oikeusvaltiotraditioon, joka on toiminut arvostettuna globaali-
na normatiivisena mallina. Politiikka edellyttää, että kiistelem-
me siitä, mitkä turvapaikkapolitiikan päämäärät ovat ja mille 
arvoille se perustuu. Politiikka on kiistelyä siitä, mikä asema 
pakolaisilla ja maahanmuuttajilla on suomalaisessa ja euroop-
palaisessa yhteiskunnassa ja sen rajoilla. Perus- ja ihmisoikeu-
det sekä vieraanvaraisuus voidaan asettaa oikeudenmukaisen 
turvapaikkapolitiikan kriteereiksi. Niitä ei kuitenkaan pidä 
tulkita politiikan oikeudellisena tai eettisenä perustana, mikä 
merkitsisi politiikan oikeudellistumista tai moralisoitumista eli 
epäpolitisoitumista.”

Hirvonen on huolissaan ja puhuu puolustuskyvyttömän 
vähemmistön puolesta, mutta on unohtanut muun eurooppa-
laisen tapaan, että tavallisilla kansalaisilla on oikeus puolustaa 
läntisiä arvoja ja elämäntapaansa. Hirvosen kirjoitus on kuin 
tyyppiesimerkki asiasta kirjoittaneen vasemmistofilosofi Sla-
voj Zizekin kirjasta. Timo Airaksisen ”Todellisuuden kosketus” 
(Otava 1997) -kirjan mukaan Hirvonenkin on samoin ajatte-
levien nuorten pääkaupunkilaisten (Kallio) vasemmistoälyk-
köjen tapaan onkin sortin altruisti, joka irtaantuu todellisuu-
desta monen eri tavoin, ja jollaisia siksi Airaksinen luonnehtii 
kirjassaan,

”Hänen on unohdettava itsensä, hänen on korostettava ja 
liioiteltava muiden ihmisten ajatusten ja pyrkimysten arvoa, 
ja lopuksi hänen on kuviteltava, että hän on tehnyt velvolli-
suutensa. Ehkä hän ajattelee myös, että itsensä uhraaminen on 
kaunista ja ylevää.”
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Hirvonen kirjoittaa piiloon ongelman todellisen ytimen 
moraalisen närkästyksenä alle. Sipilä kirjoitti kolumnissaan 
ironisesti ”ihailevansa ihmisiä, joilla on vaha moraalinen kom-
passi”. He kun tuntuivat Sipilän mielestä tietävän tilanteessa 
kuin tilanteessa, mikä on oikein ja mikä väärin. Juuri nämä 
Hirvosen tapaiset nuoret vasemmistoälyköt pitävät kovinta 
taisteluhuutoa epäoikeudenmukaisiksi kokemiaan yhteiskun-
nallisia rakenteita vastaan vaieten samalla niistä tabuista, joita 
pakolaiskriisi ja sen käsittely pitävät Zizekin mielestä sisällään, 
ja joista hänen mielestään olisi päästävä eroon, jotta Eurooppa 
voisi pelastua. 

Hirvosen hyvää tarkoittava, mutta typerä ja samalla poliit-
tisen luokkataistelun demagogian paljastava kirjoitus kertoo 
hänen olevan Zizekin tarkoittamalla tavalla vaarallinen sekä 
totuudelle että itse vasemmistolle.

”On poliittinen kiistanaihe, mikä nykyisessä ja suunnitel-
lussa turvapaikkapolitiikassa on epäoikeudenmukaista ja mitä 
vääryyksiä se saa aikaan. Pakkopalautusten, eriarvoistumisen, 
oikeuksien riistämisen ja marginalisoimisen vastustaminen on 
politiikkaa. Politiikka vaatii perus -ja ihmisoikeuksien sekä 
vieraanvaraisuuden kattavampaa toteuttamista, lainsäädännön 
muuttamista tosiasiallisesti oikeudenmukaisemmaksi, vieraan-
varaisuutta parhaiten edistäviä turvapaikkahakuprosesseja ja 
lakien soveltamista oikeuksia ja yhdenvertaisuutta laajentavalla 
tavalla.”

Sipilän mukaan vahvan moraalin ongelma on, että se sokai-
see ja kääntyy helposti moralisoimiseksi ja muiden hiljentä-
miseksi. Sipilä jatkaa ironista ihailuaan (keljuiluaan), sillä hän 
kirjoittaa ihailevansa vielä enemmän ihmisiä, jotka pitävät vah-
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vaa moraalista kompassiaan vakan alla.
”Hei eivät ole joka tilanteessa neuvoskelemassa muita oikeas-

ta ja väärästä. Eniten ihailen ihmisiä, jotka pelkäävät saaneensa 
epäluotettavan kompassin. Siksi he kysyvät hanakasti muilta 
tietä ja kuuntelevat vastauksen loppuun asti. He myös muut-
tavat omaa suuntaansa, jos huomaavat sen vääräksi.”

Näin tekee todennäköisesti ajan myötä myös Hirvonen, sillä 
hän on vasta nuori ärhäkkä ajattelija oman älyllisen tiensä alku-
päässä ja tekee kaiken vielä intohimoisen etsimisen ja puolus-
tamisen näkökulmasta. Mutta kannattaa muistaa Dostojevskin 
”Karamazovin veljesten” muistutus.

”Kaikki sanovat, että vihaavat pahaa. Mutta sydämessään 
kuitenkin sitä rakastavat!” 

Sekä Hirvosta että Sipilää tarvitaan. Ehkä. En tiedä. Sen 
verran kaukana toisistaan ja jälkiviisaan tekopyhiltä molem-
mat kirjoitukset vaikuttavat, että on vaikea sanoa, ovatko he 
oikeasti sitä mieltä mitä julkisesti väittävät olevansa, vai vain 
teeskentelevät Karamanzovin veljesten esimerkin mukaan sa-
nomalla toisin kuin mitä sisimmissään ajattelevat ja tuntevat.

Kuka sanoikaan aikoinaan että tapa kerran päivässä vihol-
linen mielessäsi, niin säästyt mielipahalta ja voit terveemmin? 
Suomi, joka vielä parikymmentä vuotta sitten kännyköiden 
vallattua maailman ja suomalaiset Nokia-boomin keskellä, oli 
hiljaisten valtakunta, joka näyttää saaneen maahanmuutosta 
eurooppalaisen tapaan aiheen, joka ei jätä ketään kylmäksi 
vaan tuntuu irrottavan mykänkin uinuvat kielenkannattimet. 

Zizek heittää yllättäen kysymyksen Hirvoselle siitä mitä Eu-
rooppa hänelle tarkoittaa? Ja vastaa, että vaikka se on vaikea 
tehtävä, sillä se pakottaa ottamaan suuren riskin ja uskaltautu-
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maan kohti tuntematonta, se on hänen mielestään myös ainoa 
vaihtoehto, ettei Eurooppa rappeutuisi hitaasti nostalgiseksi 
kulttuurikohteeksi vailla merkitystä. 

Miksi sitten aiemmin tavallisten ihmisten ja työläisten poliit-
tisten oikeuksien perään huudellut ja heidän puolestapuhuja-
naan tunnettu vasemmisto on ampunut pakolaiskysymyksessä 
omaan nilkkaansa ja tehnyt itsestään ramman ankan kieltä-
mällä tavallisen ihmisten huolen omaa elämäänsä uhkaavista 
vaaroista? 

Vastauksen tälle kysymykselle saadakseen ei kannata lukea 
tätä Zizekin 109-sivuista pienoiskirjaa pidemmälle, sillä huoli-
matta oivaltavasta provosoinnistaan hän ei anna kysymykseen 
suoraa vastausta, vaan tyytyy analysoimaan valtaa kriittisesti 
poliittisena ja sosiologisena ilmiönä, jättäen samalla yhtä va-
hingollisesti kuin Hirvonen aloitteen todellisesta muutoksesta 
tähän kiperään kysymykseen oikeistopopulistien tehtäväksi 
väitteellään, ettei ole oikeutta jakaa maailmaa osallisiin ja ul-
kopuolisiin. 

Zizek lankeaa itse vasemmiston itselleen langettamaan an-
saan ja heittää pallon oikeistopopulistein syliin ihan samalla 
tavalla kuin Hirvonenkin kirjoituksessaan pohtiessaan suu 
moraalisessa vaahdossa yksipuolisesti vain pakolaiskysymyksen 
moraalisia ja juridisia puolia.

”Oikeuteen ja etiikkaan linkittyvä tasa-arvon politiikka on 1) 
turvapaikanhakijoiden kohtaamien vääryyksien esiintuomista, 
2) perus -ja ihmisoikeuksien ja vieraanvaraisuuden asettamaan 
vaatimukseen vastaamista, 3) oikeudenmukaisen turvapaik-
kapolitiikan toteuttamista vaativien poliittisten tapahtumien 
luomista ja 4) jokaiselle kuuluvan yhdenvertaisuuden konk-
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reettista todentamista näissä tapahtumissa. Siten oikeuden-
mukainen turvapaikkapolitiikka ei ole yleisiä toimintaohjel-
mia vaan sitoutumista universaalien perus -ja ihmisoikeuksien 
sekä vieraanvaraisuuden vaateiden toteuttamiseen tässä ja nyt. 
Vääryyden osoittamisen ja oikeudenmukaisuuden vaatimisen 
politiikka hävittää hierarkkiset erot kansalaisten ja pakolaisten, 
poliittisten toimijoiden ja turvapaikanhakijoiden välillä.”

Jokin tässä asiassa ei täsmää eikä ole oikein. Jos ihminen 
on pythagoralaisesti Sokrateksen moraalilla varustettuna kai-
ken mitta, alku, keskiosa ja loppu, emme voi väittää Hirvosen 
olevan siitä huolimatta, että hän ottaa avukseen saivartelun ja 
sen saman rikkiviisauden, josta Peppi-kirjan yhteydessä jo pu-
huimme, sillä emmehän me voi olla niin julmia että jätämme 
ihmiset oman onnemme nojaan kuolemaan silmiemme eteen 
vai voimmeko olla? 

Kyllä voimme ja sellaisia olemme nimenomaan uskontom-
me kristinuskon ja ennen kaikkea sen ankaran perinnön mu-
kaan, joka on saanut vaikutteet vuodelta 1099 kun ristiretke-
läiset valtasivat Jerusalemin ja naiset, lapset kaikki tapettiin; 
muslimien ja kristittyjen ongelmat alkoivat tuosta hetkestä, 
samoin kun vielä tänäänkin näkyvät Lähi-Idän silmille räjäh-
tävät ruutitynnyrit. 

Minän suhteesta ympäröivään maailmaan tuli ratkaiseva te-
kijä nykyajan kynnyksellä. Samoin rajojen vetämisestä: mikä 
on minulle hyvää, voi olla toiselle pahaa tai siitä aiheutuu hä-
nelle pahaa. 

Maailma jakaantui linjoihin ja suuntiin. Syntyi kiivaiden 
uskontojen rinnalle ideologiat ja vakaumukset, joihin moraalia 
alettiin istuttamaan. Kristinusko oli kiinnostunut vallasta ja 
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levittäytymisestä kaikkiin maailman ilmansuuntiin. 
Koraanissa Allah antaa armoa ja mahdollisuuden, toisin kun 

kova ja armoton vanhan testamentin säälimätön Jumala. 
Arabialaisessa maailmassa Espanjan oppineet maurit edus-

tivat Alhambrassa suvaitsevaa, sivistynyttä ja käytännöllistä 
tulkintaa islamista kunnes ajat kovenivat. Pitää myös muistaa, 
että vuonna 1187 kun sulttaani Saladin valtasi Jerusalemin, 
hän säästi kristityt, huolimatta mitä oli aiemmin tapahtunut 
kristittyjen toimesta kaupungissa. 

Juuri näistä syistä asetun kuitenkin inhoamani Hirvosen 
näkökulman kannalle, varsinkin sen jälkeen kun edellisellä 
eduskuntakaudella sen viime hetkillä väistyvä varkautelainen 
demarikansanedustaja ja entinen sisäministeri Kari Rajamäki 
sai persujen kanssa estettyä paperittomien oikeudet peruster-
veydenhuoltoon ihan kuin he olisivat halunneet jokaisen pako-
laisen maassa olon laillisena edellytyksenä olevan kalevalainen 
selviytyminen mahdottomilta tuntuvista haasteista, kuten Sep-
po Ilmarinen, joka kynsi kyisen pellon, tappoi Manalan suden 
ja pyydysti vielä päälle Manalan hauen. 

Minusta se oli epäinhimillinen poliittinen skandaali, jota ku-
kaan ei huomannut, ja se jo kertoo aikojen kovuudesta kuten 
se kun Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi paperittomille 
tarjotun terveysavun (minä itken vieläkin kun sitä muistelen, ja 
joudun tästä ikäväkseni muistuttamaan ja kirjoittamaan sillä se 
oli minulle henkilökohtaisesti samanlainen ”kamelinselänkat-
keaminen” kuin mitä Nietzschelle tapahtui maanantai -aamu-
na 7. tammikuuta 1889 Via Carlo Alberto-kadulla Torinossa, 
kun hän näki vimmastuneen hevoskuskin piiskaavan rajusti 
vanhaa ja väsynyttä hevostaan niin, että Nietzsche ryntäsi kyy-
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neleet silmissä omalla ruumiillaan suojaamaan itkeä vollottaen 
hevosta, menettäen siinä rytäkässä lopullisesti järkensä, eli tuli 
järkiinsä samalla kun maailma sen hänen silmissään menetti).

Mitä lienee Nietzsche silloin ajatellut? Kenties Platonin 
dialogien Parmenidesta, jossa kertojana Antifon, joka kes-
kittyy hevosiin perehdyttyään ensin filosofiaan. Kaikki oli jo 
Nietzschen elämässä takana, ja hän ajatteli ehkä juuri tuolla 
ratkaisevalla hetkellä ”alea iacta est - arpa on heitetty”, eikä 
hänellä ollut enää mitään menetettävää, Platonia, jolle hevos-
valjakko oli sielun kuva; hevosen käsittely oli Platonille omien 
viettien ja tunteiden hallitsemista, siihen ei Nietzsche enää 
kyennyt, halunnut tai jaksanut. Jokin murtui hänessä sisällä 
siinä kohtaa, missä on ihmissydän, kun hän näki vanhaa he-
vosta ruoskittavan. 

Ehkä hän tunsi iskut omassa ruumissaan ja kuvitteli olevansa 
tuo hevosparka.

Kehottaisin kaikkia sydämettömiä ja paperittomia syyttä 
suotta karsastavia ja vihaavia käymään kansallisteatterissa, mis-
sä kiertuenäyttämö on johtajansa, Jussi Lehtosen ohjauksella 
tehnyt näytelmän paperittomien kanssa. 

Se lämmin huumori, mikä esityksestä huokuu, on aitoa vä-
littämisen ja ihmisyyden huumoria sillä ymmärryksellä, ettei 
”humoristin tarvitse olla optimisti; optimisti päinvastoin estää 
huumorin näkökulman sulkemalla mahdollisuuden tarkastel-
la riittävän syvästi elämän kaikkia puolia”, sanoisi kaimani ja 
tanskalainen filosofi, Harald Höffding, joka on kirjoittanut 
huumorista kirjan ”Den store humor.” 

”Peppi ja Sokrates”-kirjassa kirjoittavat kirjailijat sekä Peppi 
Pitkätossun että Nietzschen halunneen esittää kovapintaista 
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selviytyjää, vaikka se ottikin molemmilla koville. Nietzsche, 
”vallan filosofi vaipui hulluuden suojaan”, kun Pepillä kostui-
vat silmäkulmat. Heillä oli yksi yhteinen piirre, jonka he vai-
voin pystyivät Peppi-kirjan kirjoittajien mukaan kätkemään 
ulkopuolisilta: esiin pilkahteleva tunteellisuus ja kyky myötä-
tuntoon.

”Oman myötätunnon kieltäminen liittyy siihen psykolo-
giseen puolustusmekanismiin, jota freudilaisessa traditiossa 
kutsutaan reaktionmuodostukseksi. Vastahakoinen omien, 
epätoivottujen luonteenpiirteiden myöntäminen pukeutuu 
vastakkaisiin ominaisuuksiin: kovuuteen, tunteettomuuteen 
ja ronskiuteen.”

Nämä kolme sanaa; kovuus, tunteettomuus ja ronskius” ovat 
myös sanoja niiden ihmisten luonnetta kuvaamaan, jotka ovat 
valmiita kieltämään toiselta ne elämän perusehdot, jotka it-
selleen sallivat Zizekin sanoin: ei ole oikeutta jakaa maailmaa 
osallisiin ja ulkopuolisiin, tai jos on, on se perusteltava ja oltava 
valmis maksamaan siitä samalla kovana hintana oman elämi-
sen oikeutuksen kyseenalaistaminen jonkun muun, mahdolli-
sesti sotilaallisesti voimakkaamman naapurin tai 2020-luvulla 
Suomen muuttaminen kiinalaisten lehmien ylikuljetuslento-
jen välilaidunmaaksi, jolloin Euroopan unioni myy Suomen 
kahdenvälisen kauppasopimuksen kylkiäisenä Kiinalle, ja koko 
väestö pakkomuutetaan Ahvenanmaalle, missä on pakollisena 
vakituisen asuinpaikan saamisen edellytyksenä kantasuomalai-
sille mahdoton vähintään lukion Ruotsin b-tason osaaminen.

Juhani Mattila kuvaa kirjassaan ”Nöyryytys” (Kirjapaja 
2017) tunteettomuutta ja ronskiutta ihmisen ominaisuuksina 
tunneherkkyyden puutoksena juuri niin kuin sitä käyttävät 
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härskisti hyväkseen julkisessa manipuloinnissa kaksi ääripäätä; 
yhtäältä Timo Soini poliittisia vastustajiaan kohtaan omassa 
entisessä puolueessaan, ja toisaalta toimittaja Johanna Korho-
nen nostaakseen omaa profiiliaan ja kostaakseen inhoamalleen 
ja asiansa hänen mielestään kompromisseilla pettäneeseen piis-
paan.

”Joidenkin ihanteiden mukaan ihmisen pitäisi olla ainakin 
ulospäin vakaa; hänen mielialansa pitäisi pysyä tasaisen leppoi-
sana ja tyytyväisenä riippumatta olosuhteista. Se ei kuitenkaan 
voi olla tavoiteltava normi, joka sopisi kaikille. Tällainen hyvä 
itsetunto saattaa olla merkki tunneherkkyyden puutteesta ja 
joustamattomuudesta. Ihmisessä on silloin jotain kovaa ja luu-
tunutta.”

Kirjassa on myös yksi kohtaus, joka kuvaa hyvin myös Hir-
vosen poliittisesti valveutuneen ja oikeudenmukaisuudessa 
Caton ehdottomuutta edustavan sukupolven ”kamelinselän-
katkeamista”.

”Klaus Härön elokuva Näkymätön Elina kuvaa nuoren tytön 
taistelua ruotsalaisessa koulussa, kun hän halusi pitää päänsä 
eikä alistunut opettajan tahtoon. Äiti, päinvastoin kuin Elina, 
mielisteli ja puolusti opettajaa ja syytti Elinaa ilkeäksi ja kiittä-
mättömäksi. Silti Elina ei nöyristellyt eikä antanut nöyryyttää 
itseään. Hän puolustautui uljaasti ja tuli siinä ohessa nöyryyt-
täneeksi opettajaa, joka yritti iskeä loukkaantuneena takaisin ja 
pakottaa Elinan nielemään ylpeytensä ja pyytämään anteeksi. 
Elina ei antanut periksi, koska toimi mielestään oikein puolus-
taessaan oppilastoveriaan. Hän ei taistellut opettajan auktori-
teettia vastaan, vaikka niin pinnallisesti katsoen voisi ajatella. 
Hän ei ollut mitään tai ketään vastaan vaan oikeudenmukai-
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suuden puolella. Koko luokan yhtyminen protestiin johtui 
opettajan mielivaltaisesta käyttäytymisestä, kun tämä käytti 
oman roolinsa pönkittämiseen ja lasten nöyryyttämiseen.”

Tämä ”Peppi Pitkätossu”-asenne löytyy Hirvosen kirjoitus-
ten takaa eikä pelkkä tinkimättömyys ja kyvyttömyys päästä 
mihinkään lopputulokseen, ja se on jo jotain uutta, huomiseen 
versomassa olevaa radikaalia hyvää toivonkipinää. Ja vaikka 
hän torjuisi kaikki mahdolliset merkitykset jotta jäljelle jäisi 
mahdoton, niin freudilainen torjuntamekanismi mielikuvasta, 
joka ei saa sanallista ilmaisua ja on siksi jäänyt tiedostomat-
tomaan, missä torjunta yrittää sanallistaa mielikuvan, edus-
taa tässä prosessissa symbolisesti taistelulla hyvän puolesta 
pahaa vastaan, samaa kuin hänen puolustamiensa heikkojen 
ja turvattomien kokemat jatkuvat nöyryyttävät pettymykset, 
halveksinta ja niistä seuraava elämänhalun ja terveen ylpey-
den hiljainen sammuminen häviön kautta voittoon -taistelua 
kansallisen satusetämme, Zacharias Topeliuksen sanoin; mitä 
pimeämpi yö, sitä kauniimpi aamu, mitä vaarallisempi taistelu, 
sitä loistavampi voitto.

Peppi-kirjassa korostetaan, että ajatuksen ydin on se, että 
unohdus käyttää mielikuvitusta: prosessi, jossa torjuttu nos-
tetaan tietoiseksi, paljastaa kerros kerrokselta merkityksellisiä 
mielleyhtymiä.

”Torjuttu näyttäytyy negaationa, esimerkissämme paljastuu 
mikä sana ei ole. Tarvitaan vain yksi valonsäde tuottamaan ku-
vasta positiivi. Platonin perintönä Freud kutsui tätä prosessia 
sanalla ”anamnesis”, mikä tarkoittaa torjutun tiedon vähittäistä 
esiin kutsumista. Sanan avulla minä palaa itsensä luokse.”

Hirvosen ”anamnesis” on sokraattisen totuuden, Aristo-
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teleen ”Politiikka”-kirjan oikeudenmukaisuuden sekä Caton 
ehdottoman eettisyyden yhdistyminen kantilaisuuteen. 

Hirvonen päättää kolumninsa hienoon ja vetoavaan toisin-
toon ranskalaiskirjailija Emile Zolan ”Jàccause-Minä syytän”- 
avoimeen kirjoitukseen tammikuussa 1898 Dreyfus skandaalin 
yhteydessä silloiselle Ranskan presidentti Felix Faurelle -toi-
sintoon.

”Nykyistä turvapaikkapolitiikkaa vastustavassa tasa-arvon 
politiikassa kyse on yhdenvertaisten poliittisten subjektien 
muodostumisesta ja heidän solidaarisesta poliittisesta toimin-
nastaan turvapaikkakysymyksissä sekä määriteltäessä laajem-
min, onko suomalainen yhteiskunta syrjivä ja syrjäyttävä vai 
avoin, inklusiivinen ja vieraanvarainen, onko suomalainen oi-
keusvaltio murtumassa vai turvaako se yhdenvertaisesti kaik-
kien perustavat oikeudet ja oikeusturvan. Kyse on siitä, min-
kälaisen jäljen politiikka piirtää ei vain historiaan vaan tähän 
hetkeen ja tulevaan.”

Kirjassa ”Julkisuus ja demokratia” tutkija Anu Kantola si-
teeraa artikkelinsa ”Miten meistä tuli me”, lopuksi Greg Cal-
hounia (Nationalism, Minneapolis: University of Minnesota 
Press 2002).

”Jos nationalismin aika on ohi, me tulemme kaipaamaan 
sitä.”

Kantola väittää nationalismia modernin tärkeimmäksi ku-
vitteelliseksi yhteisöksi.

”Kysymys siitä, keitä olemme ja minne olemme matkalla, 
ei katoa. Se seuraa perässämme sitkeästi ja odottaa vastausta.”

Aristoteles sanoisi asian hieman toisin ”Politiikka”-kirjansa 



292

VII-luvussa, pohtiessaan kansalaisten määrää ja ihmisen onnel-
lisuutta, joka ei ole vain yhden ihmisen vaan samalla myös koko 
yhteiskunnan onnellisuutta, sillä myös hänestä sekä Kantolan 
että Hirvosen tavoin valtion tehtäviin kuuluivat olennaisesti 
kansalaisten kasvattaminen hyvään elämään ja hyvän elämän 
ulkoisten edellytysten tuottamiseen ja jakamiseen osallistu-
minen. Aristoteles asetti Hirvosesta poiketen tärkeän ehdon, 
koska hänestä hyveestä poikkeava ei voi jälkikäteen korjata niin 
paljoa virheitään.

”Eriarvoisuus tasa-arvoista kohtaan ja erilaisuus samanlaista 
kohtaan on luonnonvastaista, eikä mikään luonnonvastainen 
ole hyvä. Siksi vain silloin kun joku on ylivoimainen hyveessä 
ja kyvyssä tehdä parhaita tekoja, on hyvä seurata tätä henkilöä 
ja oikein totellakin häntä. Hyve ei kuitenkaan yksin riitä, vaan 
tarvitaan myös kykyä toteuttaa se käytännössä.”

Juuri tästä on kysymys alastomimmillaan vasemmiston hy-
vien aikeiden kanssa. Onko kulttuurissamme jokin perusta-
vanlaatuinen valuvirhe, kun Jeesuskaan ei ymmärtänyt, että 
köyhälle ei pidä antaa kalaa vaan onki? En ole koskaan tavan-
nut suvaitsemattomampia ja oman totuuden julistuksessaan 
ahdistavampia ja ylipuhuttuja ihmisiä kuin mitä siitä suureen 
ääneen puhuvat rasittavalla tavalla ovat. 

Kauniit sanat ovat harvoin totta, vielä harvemmin kukaan 
niitä viljelevä toteuttaa omassa elämässään. Eiköhän ”gramsci-
laisen tyhjät tynnyrit kolisevat eniten hegemoniataistelun” aika 
luulisi olevan jo ohi vihervasemmistossakin ja lastentaudeista 
kärsittyään epäilijöiden, vastustajien ja muiden vastarinnan 
edustajien tulisi kasvaa aikuiseksi hyväksymällä vallan logiik-
ka ja ymmärtää ihmisen muuttumaton pahuus inhimillisenä 
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epätäydellisyytenä? 
Uskottavuuden palauttamiseksi olisi aika ryhtyä sanoista 

tekoihin. Mutta mitä muuta ne olisivat kuin sanoilla keika-
rointia? 

Sanoilla keikaroinnilla on monta vakavaa ongelmaa. 
Ensinnäkin sillä tavalla suljetaan enemmän kuin avataan; 

rajataan piiri vielä pienemmäksi kuin olisi tarvetta vain sen 
takia, että näin aikaansaadussa tiiviydessä, saadaan tärkeyden 
ja merkityksellisyyden tunne aikaan, hieman samalla tavalla 
kuin mitä Friedellin mukaan Poulsen lausui Kantin oppira-
kennelmasta.

”Monet komeilta ja ylhäisiltä näyttävät systeemin osat muis-
tuttavat jossain määrin keinotekoisesti kiinnitettyjä joulukuu-
senoksia.”

Ehkä juuri siksi Friedell muistuttaa Kantin absoluuttisen 
etiikan velvoittavan meitä tajuamaan, ettei moraali ole oikeas-
taan oppi siitä miten meidän pitää tehdä itsemme onnelliseksi, 
vaan miten meidän pitää tulla onnellisuuden arvoisiksi. 

”Kant syöksee ihmisen toisaalta mitä syvimpään voimatto-
muuteen ja pimeyteen osittaessaan kumoamattomasti hänelle, 
että hänet erottavat ”todellisen maailman” ”maailman sinänsä” 
tuntemuksesta ylitsepääsemättömät aitaukset, mutta samalla 
hän tekee hänestä ”empiirisen maailman” luojan ja absoluutti-
sen lainsäätäjän, maailman, jonka äärettömät mittasuhteet nyt 
eivät enää voi saattaa häntä kammon valtaan. Järjenkritiikki 
merkitsee inhimillisen järjen syvintä tappiota ja korkeinta rie-
muvoittoa: ihminen on häviävä maailmankaikkeuden piste; 
mutta tämä mitättömyys säätää maailmankaikkeudelle sen 
lait.”
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Sananvapaus ja yk-
silönvapaus

 
”Lupaukset ja piirakan kuoret tehdään rikottaviksi.”

-Jonathan Swift
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”Onko kukaan ihmetellyt ristiriitaa tämän ajan kahden 
trendin välillä. Eli yksilönvapaus ja tasa-arvo. Ensin mainittu 
korostaa yksilön sisintä olemusta ja vapautta. Toinen korostaa 
ihmisten välistä tasa-arvoa. Onko mahdoton yhtälö ajaa mo-
lempia asioita samaan aikaan?” (Harari:Sapiens). 

Näin kysyi maan terävimmässä epäilijöiden ja huuhaan-
vastustajien ja Skepsis r.y:n ylläpitämillä facebook-sivuilla ni-
meltään Skepsis 16.3.2018 Mika Lindqvist. Patrik Lehtonen 
vastasi hänelle.”Tasa-arvo” huusi gaselli. Yksilönvapaus, vastasi 
gepardi hypätessään”. Johon Jari Rantala kommentoi:”Argu-
mentit joiden mukaan ristiriitaa ei ole sisältävät usein reuna-
ehtoja joita kumpikaan käsite sinällään ei tarjoa tai sisällä”.

Äärimmäisen näppärä höpöhöpö on valitettavan usein suo-
jamuuri tai yritys peittää pahat ja katalat aikomukset muiden 
kustannuksella heidän päidensä menoksi. Lukijan on hyvä 
muistaa, että antiikin ja Platonin ajoista lähtien moraalista, 
hyveestä ja siitä miten nuo kaksi edellä mainittua asiaa voi joko 
kiertää, peittää, tai kun ei onnistu kummassakaan, unohtaa tai 
syyttää niiden puutteesta muita, usein propagandan avulla, on 
ollut ja on edelleenkin eliitin ja sen hännystelijöinä toimivien 
valtamedioiden ynnä muun maan pakollisen sivistys -kulttuuri 
yms. systeemien pääasiallinen tehtävä.

Suomessa moraalisessa tekopyhyydessä hurskastelee Ate-
neumin johtaja Susanna Pettersson, joka juuri valittiin julki-
suudessa eriävien mielipiteiden kera Berndt Arellin seuraajaksi 
tuuliselle Ruotsin Kansallismuseon johtajan paikalle, feminis-
min lippua korkealla Ateneumin kattojen yllä heilutellen ilman 
huolenhäivää, sillä kukaan ei ole puuttunut tai tule puuttu-
man hänen sanomisiinsa tai tekemisiinsä ”poliittisesti korkean 
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suojakertoimen takia”, sillä feminismi, sateenkaari-ideologia ja 
suvaitsevaisuus eri johdannaisuuksineen taidemaailmassa, ovat 
nykyisin pienen kulttuurieliitin sekä suojia että toimivia aseita 
toisinajattelijoita ja muita kilpailevia ideologioita vastaan val-
tamedioissa olevien samoin ajattelevien toimittajien näkyvällä 
tuella. 

Taistelussa tasa-arvon, ”kaikenlaisen tasa-arvon ja kaiken ar-
von”, puolesta on totuttu kestämään eriarvoisuutta, nyt vain 
alistamisen ja nöyryyttämisen välineet ovat heidän itsensä 
käytössä. Tasa-arvovaltaa tukee hyvin se, että he ovat itseään 
ja samalla tavalla ajattelevia kohtaan sallivia, mutta asettavat 
muille tiukkoja rajoja, koska kokevat omaavansa siihen täy-
den oikeutuksen ikään kuin palkkioksi aiemmista taisteluistaan 
”yhteisen hyvän” puolesta. 

Siksi he ensi töikseen päästessään valtaan, tekevät aina saman 
virheen alkamalla täyttää lähiympäristöään samoin ajattelevilla 
ystävillään, jotka usein vieläpä tulevat samoista taustoista, ja 
siksi kritiikin salliminen ja heidän tekopyhyytensä paljastami-
nen on tärkeätä. Ei ihme, että Aristoteleen mielestä naiselta 
puuttui jotain oleellisesta ja että tämä oli siksi ”epätäydellinen 
mies”.

Peppi-kirjan kirjoittajat muistuttavat, että taistelussa ta-
sa-arvon puolesta on järki ollut aina paras työkalu murrettaes-
sa miespuolisen sorron kahleita; feministit käyvät sovinismia 
vastaan sen omin asein: logiikalla niin, että samanarvoisia tulee 
kohdella samalla tavalla. Kirjoittajien mielestä erilainen koh-
telu näet edellyttäisi olennaisia eroja, ja näitä ei heidän mieles-
tään naisten ja miesten välillä ole. 

Pepissä ei heistä ollut mitään miesvihamielistä (eikä maail-
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man -tai elämänkieltämistä, vapauden -tai totuudenetsinnän 
kieltämistä), toisin kuin kaikkein jyrkimmissä fallokratiaksi ni-
metyssä feministiliikkeessä. Ehkä siksi, että Peppi näki lapsen 
jokaisessa ihmisessä, myös aikuisessa kuten itse Astrid Lind-
grenkin

”Nuorena yksinäisenä naisena Astrid Lindgren sai karvaasti 
kokea yhteiskunnan ihanteiden ja käytännön välisen kuilun. 
Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut katkeruutta, joka olisi heijas-
tunut kirjoittamiseen, pikemminkin se vapautti hänessä kir-
jallista rohkeutta ja tiettyä purevuutta. Naisten vapautusliik-
keen filosofianhistoria on 1900-luvun jälkipuoliskoa koskien 
jo kattava. Näiden vuosikymmenten aikana käsite ”feminismi” 
sai laajennetun merkityksen. Monet naisasianaiset aiemmin 
kieltäytyivät käyttämästä itsestään sanaa feministi, peläten sil-
lä tavoin sulkevansa miespuoliset liittolaiset ulkopuolelle. Vas-
ta aivan vähän ennen kuolemaansa Simone de Beauvoir salli 
itsensä kutsuttavan feministiksi sanan laajassa merkityksessä. 
Astrid Lindgren ei kutsunut itseään lainkaan feministiksi.”

Kyseessä on suomeksi tolkku, ja englanniksi se aikaisemmin 
jo mainittu ja 1700-luvulla Englantia valloittanut ”common 
sensen”, ymmärrys elämää ohjaavana periaatteena, sillä järjen 
”järjettömiin” sokkeloihin voi usein hukkua Nietzschen varoit-
tavan esimerkin tavoin, ja melkein aina hukutaankin kun lii-
kutaan heikoilla jäillä väärin varustettuna, koska järki esiintyy 
usein absoluuttisena oikeellisuuden mittarina alamaisia koh-
taan; ja me olemme ne silmään sahattavat ymmärtämättömät 
alamaiset, joille tarjotaan valikoitua totuutta näppärästi sanoi-
hin ja teksteihin oikeat tarkoitusperät verhoten, ihan kuten 
Kari Palonen kirjoittaa klassikkokirjassaan ”Tekstistä politiik-



298

kaan” (Vastapaino 1988).
”Tällä metodiopetuksella on ollut omat ansionsa mm. in-

tellektuaalisten virikkeiden ja sovinnaisia ajatustottumuksista 
etäisyydenoton kannalta. Ennen muuta sen avulla voi kyseen-
alaistaa legendat Tieteellisyydestä, Totuudesta, Objektiivisuu-
desta ym. ikään kuin annettuina ja politiikan yläpuolisina 
kriteereinä, jotka nyttemmin on myös filosofisen keskustelun 
”sisältä” päin ymmärretty pikemmin retorisiksi tempuiksi, joil-
la pelotellaan maallikoita ja ajattelijoita...”

Vaikka Palonen yrittää tässä lukijalle suuntaamassaan selko-
kielisessä kappaleessa selostaa, että filosofoiva mediaopetus sekä 
turhaan viivästytti tutkimusten valmistumista että myös johti 
helposti ”kriittisten” ajattelijain käyttöön suoranaisina aukto-
riteetteina, on Palosen muistutus siksi erityisen tärkeä tekstejä 
tulkittaessa, että kun sanat harvoin vastaavat tekoja, kuten hän 
itsekin myöhemmin kirjassaan toteaa, on tärkeää osata erottaa 
aikeet, mitkä ilmenevät puheista, teoista, joista taas saamme 
taas tietoa jälkikäteen valtamedioista. Palonen muistutti myös, 
että usein törmää sellaisiin tutkimuksiin.

”Joissa on kriittinen ja oppinut johdantoluku, joka jää kui-
tenkin pelkäksi rekvisiitaksi silloin kun konkreettinen kohteen 
problematisointi on jäänyt pelkäksi referoinniksi tai aineiston 
luokitteluksi.”

Palosen idea oli siirtää huomio valmiista tutkimustekstistä 
itse tutkimiseen toimintana ja kokemuksena. Kaikki tämä sik-
si, että hänen mielestään vanha pohja oli osoitettu illusoriseksi, 
kuten myös jo mainittu ajatus, että tutkimuksella olisi jokin 
filosofinen, metodologinen tms. pohja, joka joutaa paremmin 
romukoppaan kuin käyttöön. 
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Palonen tajusi kaukoviisaasti provokatiivisimman siirtymän 
saattavan olla sittenkin: tutkimuksen tekijän toiminnan ja 
kokemuksen asettaminen tutkimuksen ”tulosten” arvostelun 
yläpuolelle. Palosen tutkimuksen lähtökohtana oli näkemys 
tekstistä lähteenä, jossa politiikan jäljet selvemmin näkyivät, 
ja joita tulkitsemalla oikein, pystyi parhaiten ymmärtämään 
monimutkaista tai tahallaan sellaiseksi naamioitua, ja meille 
yhteisten asioiden hoidoksi väitettyä politiikkaa (huomaatteko 
ettei nykyisin enää kukaan poliitikko tai valtamediat kehtaa 
käyttää tätä turhaa ja hävytöntä kiertoilmaisua oman valtansa 
oikeutuksesta).

Palosen ja Ojasen erottaa se, että Palonen katsoo asioita klii-
nisesti politiikkatieteen sisäisinä asioina ja arvioi niitä, toisin 
kuin Ojanen, ulkokohtaisesti, vaikka perusteleekin käsityk-
siään sillä, että etäisyydenottoa vakiintuneista kysymyksistä ja 
keskusteluasetelmista itsenäiseen ”alkutekstejä” tulkitsevaan 
perustutkimukseen nojaten voi puolustaa myös siltä kannal-
ta, että näin parhaiten oppii tekemään tutkimusta; juuri tätä 
samaa tarvittaisiin, jotta voitaisiin erottaa toisiinsa tahallisesti 
sotketut käsitteet ”sananvapaus yksilönvapauksista” Palosen 
tutkimuksen tavoin, minkä lähtökohta on se, että a. tutkimus 
on tulkintaa. b. tutkiminen koostuu tulkinnan älyllisistä pro-
jekteista. c. tulkintana tutkimus muistuttaa läheisesti politiik-
kaa tai voidaan ymmärtää sen erikoistapaukseksi.

Palonen lähti siitä, että asiat eivät muutu, jos niihin ei puu-
tuta, ja että se miksi mitään ei tapahdu, on ”sovinnaisen tie-
donkäsityksen” syytä, sillä Palosen mukaan se oletti, että asiat 
joko ”tiedetään” tai niitä ”ei tiedetä”. Palosen tekstistä politii-
kan ymmärtämiseksi kirjoittaman kirjan metodia, ”että tutki-
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musta pidetään toimintana, jolla ”asia selvitetään”, tuntematon 
muunnetaan tunnetuksi”, sopii siksi hyvin myös lähtölaukauk-
seksi laajentamalla liberaalin ”sanavapausyksilönvapaus”-vää-
rinajattelun laajemmaksi aatehistorialliseksi pohdinnaksi län-
simaissa vallalla olevasta ”aggressiivisesta ja vasemmistolaisesti 
värittyneestä sateenkaarifeminiinisestä informaatioideologias-
ta”, ja todistaa käytännön esimerkein ettei ”sana tule lihaksi 
pelkästään diskurssin olemassaololla”, kuten selviää kappaleesta 
”Noita-akan julma kosto”, mikä kertoo esimerkkinä valtame-
dioiden naistoimittajien lähes myyttiseksi sankarittareksi mie-
histä alistumis-ja nöyryyttämiskoneistoa vastaan nonstoppina 
taistelevan toimittaja Johanna Korhosen tavoista pitää meteliä 
omasta itsestään muista välittämättä kurkku suorana kovaa 
huutaen.

Näistä asioista ei kirjoita kukaan valtamedioissa. Niistä 
asioista ei kulttuurissamme voi puhua millään tasolla, kun 
valtaa päiväkodeista koulujen kautta kulttuurilaitoksiin pi-
tää 90 prosenttisesti naiset, joille tärkeämpiä kysymyksiä ovat 
tasa-arvo, silloin kun se koskee heitä, perheet, silloin kun se 
koskaan naisen asemaa perheessä, samoin kuin työelämä, sen 
vaatimukset ja muutokset. Kyseessä ei ollut sen enempää tai 
vähempää kuin jo Nietzschen väittämä, että arviomme totuu-
desta riippuu sen seurauksista.

”On vain yksi maailma, ja tämä maailma on väärä, julma, 
ristiriitainen, vastakohtainen, harhaan johtava ja mieletön. Me 
tarvitsemme valheita voittaaksemme tämän todellisuuden, tä-
män ”totuuden”. Me tarvitsemme valheita voidaksemme elää. 
Se, että valehteleminen on elämässä välttämätöntä, on itsessään 
osa olemassaolon kauhistuttavaa ja ongelmallista luonnetta.”
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Juuri tästä oli kysymys, kun toimittaja taika Dahlbom teki 
jutun otsikolla ”Kohu Aino -taulun ympärillä on ollut pitkä”, 
Susanna Pettersonista Hesarissa 8.2.2018. Jutussa kerrottiin, 
miten Pettersson oli herättänyt kohua edellisenä maanantaina 
blogissaan, missä hän oli kertonut saaneensa ajoittain #Me-
Too-henkisiä kysymyksiä siitä miksi Akseli Gallan-Kallelan 
maalaama Aino (1891) sai olla edelleenkin Ateneumin seinällä.

”Olen oman johtajakauteni aikana saanut yhteensä joitain 
kymmeniä yhteydenottoja, joissa ehdotetaan taulun poistamis-
ta näytiltä.”

Ojanen sanoo, että maailmaan mahtuu kaikenlaisia virheitä, 
mutta että jo yksi tietoinen valhe voi tuottaa suuria ongelmia. 

”Mutta myös kokonaiset organisaatiot voivat syyllistyä pe-
toksiin ja valheisiin.”

Hesarin kulttuuritoimituksen tuottaja Jukka Petäjä kirjoitti 
seuraavan päivän Hesariin 9.2.2018 otsikolla ”Suora demokra-
tia on tullut nyt taiteisiinkin” siitä, miten taiteen alistamista 
poliittisen korrektiuden pakkopaitaan yrittivät aikoinaan esi-
merkiksi Hitler, Stalin ja Mao.

”Kannattaa myös muistaa, että Aino-tarinaa ei voi ym-
märtää irrallaan Kalevalasta. Siksi lienee paikallaan muistaa, 
mistä Kalevalassa on pohjimmiltaan kyse. Annetaan kaikkein 
yksinkertaisin ja samalla monimutkaisin selitys. Tapahtumien 
pontimena on se, että miehet etsivät härskistikin naisia- joko 
sitä ihka ensimmäistä tai sitten uutta vanhan tilalle. Tulisiko 
Kalevalakin kieltää?”

Ota tästä nyt selvää, kirjoittaa Ojanen, joka tuskailee sitä, 
että myönnetään ja ei myönnetä samanaikaisesti.

”Totuuden suhteellisuutta korostavat näkemykset ovat siinä 
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mielessä vaarallisia, että niiden mukaan ei oikeastaan ole väliä, 
puhummeko totta vai valhetta.”

Pettersson on juuri tässä totuuden suhteellisuutta korosta-
vassa ”ei väliä puhunko totta vai valehtelenko”-metodissaan 
julkisuudessa harjaantuneen ovela; huolimatta feministisestä 
ideologiastaan, hän saa itsensä näyttämään itse aloittamallaan 
keskustelulla tasapuoliseksi tolkun naiseksi, ja samalla nostet-
tua keskusteluun hienovaraisesti feministisen näkökulman, ja 
lisäksi ilmaista mainostilaa valtamedioissa Ateneumille ja ylei-
sön villiintymään. 

Seuraavan päivän, lauantaina 10.2.2018 Hesarin Mielipi-
de-palsta oli odotetusti täynnä keskustelua asian tiimoilta. 
Helsingin yliopiston historianopiskelija Elina Rinta-Aho oli 
otsikolla ”Taidehistoria ei ole vain miesten fantasiaa naisista”, 
sitä mieltä että Ateneum on taidemuseo, jonka tarkoitus on 
esittää asiat niin kuin ne olivat.

”Sekä taide että historia ovat asioita, joita kumpaakin pitäisi 
suojella ehdottomasti kaikelta sensuurilta.”

Kalle Mikkola kirjoittaa samassa lehdessä otsikolla ”Aino-ta-
ru opettaa naisnäkökulmaa”, siitä miten hän on nuorena poika-
lapsena järkyttynyt Akseli Gallen-Kallelan Aino-tarusta, koska 
kansallissankarimme olikin paha ahdistelija.

”Usein miesnäkökulmasta esitetty Kalevala sisältääkin nais-
näkökulman: Väinämöisen teko kuvataan vääränä, palkinto-
prinsessa uhmaa äitinsä tahtoa naimakaupasta. Lopulta katuva 
Väinämöinen varoittaa ihmisiä ottamasta paljon nuorempaa 
puolisoa.”

Ja vielä jaksaa espoolainen Pekka Piri kysyä otsikolla ”Olem-
me biologian ja evoluution äärellä,mistä tämä puritanismi oi-
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kein kumpuaa?”
”Että seksuaalisuus tulisi siivota kellarivarastoihin? Miksi? 

Kuka vahtii ketä, ja millä mandaatilla? Onko asialla kirkko vai 
uusi #MeToo -kampanja? Enpä usko, mutta jokuhan reformia 
ajaa. Tulisiko maalaustaiteen lisäksi myös muiden taiteen alo-
jen teoksia hyväksyttää jossain siveellisyysneuvostossa? Kiitos 
ei!”

Valtamedian naistoimittajat ovat yhtä innoissaan kuin 
Susanna Pettersson saamastaan koko viikon kestävästä ilmaises-
ta palstatilasta puhua omalla nimellä itselleen tärkeistä asioista. 
Otsikot kertovat mistä on kysymys, Feminismin hurjat juuret 
-Koko-teatterissa nähdään kahden vahvan naisen tarina”, tai 
Flamencoa merkittävistä naistaiteilijoista. 

Äkkiä naistoimittajat ovat saaneet valtavasti lisää puhtia kir-
joituksiinsa ja valtamediat ovat täynnä heidän kirjoittamiaan 
juttuja seksuaalisesta häirinnästä, feminismistä, samaa suku-
puolta olevien kirkkovihkimisistä, naisten nimittelystä sekä 
#MeToo-kampanjasta kyllästymiseen asti, eikä kukaan uskalla 
tehdä asialle mitään tai väittää vastaan, koska siitä vasta valtava 
joukkokirkuminen valtamedioissa, ja etenkin aivan erityisesti 
sosiaalisessa mediassa, syntyisi. 

Yllättäen Hesarin kulttuuritoimittaja Laura Hallamaa tun-
nustaa naistoimittajien ja valtamedioiden roolin asian paisut-
telussa kissankorkuisin otsikoin valtamedioiden palstoilla lau-
antaina 10.2 otsikolla ”Kuvitelma tasa-arvosta romahti, kun 
häirinnän uhrit avasivat suunsa.”

”Nyt pitäisi jo päästä ahdistelutarinoiden kauhistelusta 
eteenpäin ja kysyä, mitä seuraavaksi. Onhan tässä jo kuukausia 
taivasteltu sitä mörköä, jota itse olemme ruokkineet.”
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Ojanen kirjoittaa, että valehtelijoista koostuvassa yhteisössä 
vallitsee jatkuva kaaos ja pelko. Kukaan ei luota toiseen. Hänes-
tä läpeensä korruptoitunut yhteiskunta on juuri samanlainen.

”Totuus ei kaipaa perusteluja, mutta valhe vaatii ainakin it-
selle kelpaavan selityksen. Sitä yritetään tarjota myös muille. 
Siinä ihmisen mielikuvitus kukoistaa.”

Ojanen on oikeassa, jokin muukin tässä jutussa haisee pa-
hasti kuin Susanna Petterssonin ovelat julkisuustemput. Salaa-
ko hän jotain? Selitykset ovat jatkuvia. Katson, mitä hän on 
puhunut ja mitä kommentoinut vuosien ajan. Tuntuu valheilta 
ja teeskentelyiltä. Kyllä, olen ihan varma, että hän salaa jotain 
virhettä työssään, epäpätevyyttään, itse aiheuttamiaan ristirii-
toja ja tekemiään vääryyksiä. 

Ongelma näyttää olevan perinteinen. Siitä puhe mistä puu-
te. Feministi Pettersson ei aja tasa-arvoa vaan naisten ylivaltaa. 
Ateneumissa naiset palkkaavat vain naisia töihin museoon. Sii-
nä näyttää olevan hänen Akilleen kantapäänsä. Ojanen kirjoit-
taa, ettei tavallinen ihminen halua kuunnella filosofien saivar-
teluja totuudesta, sillä hänen mukaansa väitteet tai tapahtumat 
ovat joko totta tai valhetta. Välissä ei ole mitään.

”Filosofit kuvaavat tällaista näkemystä ”naiiviksi realis-
miksi”. Johon todellisuuden luonne ei anna perusteita. Filo-
sofi Richard Rortylle vakuuttelu ”se on totta” on pelkästään 
kohteliaisuutta. Ihmiset käyttävät sitä silloin, kun ovat samaa 
mieltä toistensa kanssa. Koska totuus on lauseiden ominaisuus 
ja koska lauseet riippuvat sanastojen ominaisuuksista ja koska 
ihmiset rakentavat sanastoja, sellaisia ovat totuudetkin (Bok, 
s 21).”

Pettersonin puuhiin kannattaa perehtyä tarkemmin, sillä 
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hän vaikuttaa liian ylimieliseltä ja itsestään varmalta ollakseen 
aito ja vilpitön. Yllätynkin, kun huomaan pienen tutkimisen 
jälkeen Ateneumin henkilökunnan, lukuun ottamatta teknis-
tä henkilökuntaa, koostuvan lähes 98 prosenttisesti naisista, 
vahvoista ja hyvin koulutetuista varmastikin sillä heillä on 
asema ja sen mukanaan varmuutta korottaa äänensä Petters-
sonin tapaan milloin minkäkin asian puolesta tai sitä vastaan 
nostaakseen samalla omaa julkisuusprofiiliaan. Ajattelin vähän 
kokeilla kepillä jäätä ja sohaista ampiaispesää ja siksi kysyin 
sähköpostitse asiasta Petterssonilta ja Ateneumin tiedotuksesta, 
mutta en saanut vastausta, joten käännyin ”Kansallisgallerian” 
ylimmän byrokraatin, Risto Ruohosen puoleen sähköpostitse, 
jonka kanssa minulla on kana vielä kynittävänä niiltä ajoilta 
80-luvulla kun olin Helsingin kaupunginteatterin edustajiston 
varajäsen, enkä saanut koskaan kutsuja silloin hallintojohtajana 
toimineelta Risto Ruohoselta.

”Teen kirjaa medioista ja medioissa käydyistä keskusteluista, 
ja kiinnitin huomioni Aino-keskustelun yhteydessä yleisesti-
kin laajempaan ongelmaan, museoiden ja kulttuurilaitosten 
lähes 95 prosenttiseen naisvaltaisuuteen, mikä on tavallaan 
tasa-arvon vastaista, tai olisi jos teillä olisi voimassa sellainen 
henkilöstöpolitiikka, minkä pohjalla olisi vastaavanlainen ta-
sa-arvo-ajattelu, kuin mitä puolueet yrittävät tehdä täyttäes-
sään ministeripaikkoja. Jos hallitusta täytettäessä ollaan niinkin 
tarkkoja mies ja -naiskiintiöiden täyttymisestä, niin miten se 
on teillä? Onko asiasta edes puhuttu koskaan julkisesti? Jos 
sinulla on materiaalia siitä, voisit lähettää ystävällisesti minul-
le? Mitä tästä on mieltä hallituksenne, ja onko valtion taide-
museoilla yleensäkään olemassa mitään tasa-arvo-ohjelmaa? 



306

Kun katsoin kaikkien kolmen henkilökuntalistaa, näytti se 
järisyttävän yksipuolisesti 9/10 työntekijöistänne olevan nai-
sia. Eikö kukaan ole aiemmin puuttunut tähän julkisuudessa? 
Kukaan poliitikko tai toimittaja? Ja jos niin miksi ei, onko 
sinulla käsitystä asiasta, eikö se ole hyvien tapojen, tasa-arvon 
ja jopa lakienkin vastaista ja yhtä sukupuolta suosivaa ja siten 
vääristävää toimintaa nykyisessä tasa-arvon nimiin vannovassa 
yhteiskunnassamme? Onko teillä henkilöpolitiikassa pohjalla 
palkattaessa ”tasa-arvo-ohjelmaa?”. Itse tunnen monia päteviä 
niin ruotsin -kuin suomenkielisiä alan miespuolisia ammatti-
laisia, taidehistorioitsijoita, jotka olisivat varmasti vähintäänkin 
yhtä osaavia kuin nykyinen naisvaltainen henkilökuntanne, 
mutta he eivät ole vain päässeet teille töihin.”

En tietenkään saa häneltäkään vastausta. Ja kun katson val-
tion muiden taidemuseoiden linjauksia ja näyttelyjä, en ih-
mettelekään. Lopullisen vahvistuksen saan epäilylleni ettei olisi 
kannattanut kysyäkään, kun huomaan presidentti Tarja Halo-
sen toimivan kyseisen byrokratian yhdistävän, kansallisgalleri-
an hallituksen puheenjohtajana. Tasa-arvo ajattelu ja feminismi 
jyllää jättäen jalkoihinsa kaikki muut arvot ja ennen kaikkea 
miehet ja miesnäkökulman.

Tästä ”hyvinä huonoina esimerkkinä” ovat Hesarin otsikoita 
samaan aikaan elokuvasivuilla Transnaisesta kertova elokuva 
kerää kehuja, ja Sureva puoliso haastaa ennakko-odotukset. 
Ylen joka kanavalla tuli 13.2.2018 pitkiä ja taustoitettuja jut-
tuja EK:n seksuaalista häirintää, jossa oli ”yllättävä tutkimus-
tulos” siitä, että seksuaalista häirintää ovat ”kokeneet etupäässä 
nuoret naiset”.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi aiemmin saman feminis-
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tisen häirintälogiikan mukaan edellisellä viikolla, maanan-
taina 5.2. sakkoihin erään hurjistuneen mieslukijan, joka oli 
suutuspäissään haukkunut naispuolista toimittajaa ”törkeäksi 
ämmäksi”. #MeToo-kampanja pyörii yötä päivää medioissa ja 
omaa uraansa pappeina nostavat kulkevat kaupungilla kanta-
massa häpeäpaalua sen jälkeen kun tuomiokapituli on antanut 
heille samaa sukupuolta olevien vihkimisestä ”vakavan varoi-
tuksen”.

Susanna Pettersson on ollut vain kiireinen. Sään häneltä 
sunnuntaina 18.2 kello 15.59 ”kohteliaan ammattivastauk-
sen. Pettersson ei vastaa oleelliseen vaan sivuuttaa sen ovelasti 
ja tarkoituksellisesti, sillä se on juuri se kysymys, mitä hänen 
ja hänenlaisensa eivät halua että kukaan kysyy näiltä naisilta. 
Michel de Montaige kirjoittikin, että naisten suru on enim-
mäkseen keinotekoista ja teeskenneltyä (heillä on aina valmiina 
kyyneleitä odottamassa käskyä, miten niiden tulee vuotaa).

Vastaukseksi saan juuri sen, mitä odotinkin, että S väistää 
kiusallisen kysymyksen ja että hänen on pakko, koska itse 
aloitti sunnuntaina, vastata näihin kysymyksiin jotenkin niin 
etten ärsyyntyisi ja pitäisi häntä ylimielisenä, mitä hän on siinä 
mielessä että kehtaa valehdella joka sanalla enemmän kuin olisi 
tarve.

”Tässä muutamia esimerkkejä miesjohtajista: Porin taide-
museo, Esko Nummelin, Turun taidemuseo, Kari Immonen, 
Turun maakuntamuseo (sis. Wäinö Aaltosen museo), Olli Im-
monen, Serlachius-museot, Pauli Sivonen, Taidehalli, Jan Förs-
ter, Amos Andersonin taidemuseo, Kai Kartio, Designmuseo, 
Jukka Savolainen, Kiasma, Leevi Haapala, Kansallisgalleria, 
Risto Ruohonen Museovirasto, Juhani Kostet. Jne. Amanuens-
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si- ja intendenttikunnassa on maanlaajuisesti myös koko jouk-
ko hyviä osaajia. Jos olet laajemmin kiinnostunut sukupuolija-
kaumasta, kannattaa katsoa kuinka taidehistorian oppiaineet 
ovat valinneet opiskelijansa. Miehiä on aina vähemmän, joskus 
vain 1-2 kymmenestä opiskelijasta. Vuosittain julkaistava mu-
seotilasto auttaa hahmottamaan museoiden valtakunnallista 
jakaumaa sekä alalla olevien työpaikkojen määrää.”

Ahaa tästä hänen mielestään on kysymys. Ongelma siis ei 
ole tasa-arvon toteuttaminen. Sitä kun ei ole olemassakaan 
naisten hallitsemissa naisvaltaisilla aloilla, kuten Ateneumin 
esimerkistä olemme havainneet, siksi vastaan S:lle ja annan 
kiusallisen asian olla, enhän ole valtamedioiden palveluksessa 
vaan kirjoitan esimerkkiä tähän kirjaan, mitä nyt vähän kepillä 
jäätä koettelin ja sen heikoksi huomasin.

”Joo tiedän kyllä, kyse oli teidän henkilökunnastanne ei 
näistä, Porin tiedän hyvinkin. Hyvää työtä ja Frameen men-
neen Marketta Seppälän jatkajan. Se, että väistät näin jo toi-
sen kerran tärkeän kysymyksen kohdaltasi, kertoo kaiketi siitä 
mistä kenkä puristaakin.”

Tässä vaiheessa hän tietää jo tulleensa valituksi Ruotsin Kan-
sallismuseon johtajaksi, joten millään mitä kotimassa enää ta-
pahtuu, ei ole hänelle mitään sen kummempaa väliä. SP vastaa 
harmistuneena takaisin siksi, että on jäänyt kiinni pitämällä 
minua ”helppona tapauksena”.

”Voi anteeksi -viittasit itse juuri Arelliin ja Gallen-Kallelaan, 
joten ymmärsin sinun ajattelevan laajempaa kenttää. Kerroin 
jo aikaisemmin, että Kansallisgalleriaa koskevan vastauksen 
saat kokonaisuutena. Tiivistettynä voi kuitenkin todeta, että 
valitsemme aina parhaan oli rekry mikä tahansa.”
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Hesarissa 10.2 toimittaja Mari Koppisen jutussa otsikolla 
Ilja Peltonen agitoi miehiä tukemaan #MeToo -kampanjaa”, 
nostetaan Kansallisteatterin feminiinisen omantunnon omaava 
pehmoisä -näyttelijä sankariksi, joka kerää tunnettuja näytteli-
jämiehiä tukemaan kampanjaa sen jälkeen kun hän on nähnyt 
samasta aiheesta järjestetyn A-studion. On käsittämätöntä, että 
tällaisia juttuja julkaistaan maan päälehdessä. 

Kun jutun lukee, tuntuu se lähinnä kaveri -ja sankari-
journalismin välimaastoon sijoittuvalta lehdistötiedotteelta. 
Kummallisinta on jutussa, jolle on uhrattu näyttävästi yhtenä 
luetuimpana päivänä eli lauantaina, puoli sivua, Peltosen näyt-
telijä Kaarina Hazardin kuukausia sitten esiin nostama idea 
”miesten tappolistasta”, jossa kerättäisiin adressia missä sen al-
lekirjoittaneet miehet antaisivat luvan nimensä julkaisuun, jos 
nimi tulee (ei hätää, suuri osa jutussa olleista allekirjoittaneista 
näyttelijöistä oli joko homoja tai tunnettuja tohvelisankareita) 
esiin seksuaalista häirintää kokeneiden naisten haastatteluissa. 

Onko kyseessä sanavapaus tai yksinvapaudet? Ei. Kyseessä 
on valtaeliitin eri sukupuoliin perustuva ja feministien aloit-
tama keskinäinen valtataistelu hegemoniasta naisjärki vastaan 
miesjärki, ja siitä kuka saa näkemyksensä parhaiten esille ja syö-
tetyksi kollektiiviseen tajuntaan missä tavoitteena on purkaa 
miesten tapa tarkastella maailmaa ja korvata se naisten tarkas-
telutavalla, missä miehille tyypilliset toimintamallit korvataan 
feministisesti kokeilevalla ja spontaanilla elämäntavalla. 

Tässä taistelussa kaikki siinä ovat aina olleet tervetulleina 
käyttökelpoista tavaraa eivätkä ne ole koskaan loppujen lopuksi 
toistaan mitenkään eronneet, mitä tulee ismien yhtenäiseen 
vaatimukseen saada esittää ja nähdä asiat juuri sillä tavalla kuin 
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ne ovat itse halunneet totuuden omistamisen nimissä. Pep-
pi-kirjan kirjoittavat ovat samaa mieltä.

”Nyt onkin tarkoitus julistaa naisten tapa ajatella parem-
maksi kuin miesten. Miehiltä puuttui väitteen mukaan jotakin 
olennaista, joka naisilla on kyky huolenpitoon ja empatiaan 
siihen liittyvine arvoineen. Tällainen ajatus erityisestä naisjär-
jestä on kovin kaksiteräinen miekka. Ellemme pääse yksimie-
lisyyteen yhteisestä järjestä, olemme jälleen taistelutilanteessa. 
Yläpuolelle asettuminen aiheuttaa vain voimakkaamman vas-
tahyökkäyksen. Edellisen ajatussuuntauksen mukaan naisen 
jalompi ajattelu on miesten sorron vääristämää. Miesten ajas-
tusradat kulkisivat ylhäältä alaspäin, tietyn hierarkian mukaan, 
kun taas naisten vallankäyttö olisi vertikaalista ja sisarellisesti 
koko luomakunnan kattavaa.”

Taustalla vaikutti voimakkaasti feministisen psykoanalyy-
tikko Lucy Irigaryn näkemys ajattelusta, joka oli sidottu su-
kupuoleen; ei pelkästään kieli ollut patriarkaalisen ideologian 
hapattama, vaan myös kaikki ajattelumallit olivat miehisiä. Ei 
voi kun olla samaa mieltä 17.2 Ilta -Sanomien nettisivuilla jul-
kaistuun kolumnisti Jyrki Lehtolan tokaisuun otsikolla ”Olkaa 
naiset joskus hiljaa”. 

”Viime aikoina naiset ovat menneet aivan hulluiksi. Medi-
assa kierivien huhujen mukaan naiset haluavat polttaa kaikki 
miesten tekemät taideteokset, kastroida Seitsemän veljestä ja 
kieltää lihapullat. (Pidän itseäni feministinä, mutta tämä on 
sitä vääränlaista feminismiä.) Miehen on vaikea kestää tällais-
ta, vaikka mies kaiken kestääkin, kun se on mies eikä nainen. 
Mutta liikaa on miehellekin olla minuuttiakaan hiljaa, kun 
ympärillä velloo julkinen keskustelu. Pää hajoaa. Yksikin päi-
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vä oli matalapalkkaisista naisista uutisjuttu, jossa haastateltiin 
vain hameväkeä, vaikka kaksilahkeisella olisi ollut teemaan 
laajempi näkökulma.”

Miksihän jokaisen miehen, joka kirjoittaa naisista, pitää 
aina ”muistuttaa suluissa pitävänsä itseään feministinä”, mikä 
on käsitteellisesti jo sula mahdottomuus, ja minkähän takia 
Nietzsche sanoi, että aina kun lähdet tapaamaan naista älä 
unohda ottaa ruoskaa mukaasi. 

Saman päivän iltana 18.2 facebookista näen Suomen Tintin 
ja oikeistolaisimman toimittajan (opiskellut Jyväskylän yliopis-
tossa journalistiikkaa) Arto Nybergin vieraan ”Turha-Törhö-
seksi” aiemmin kutsutun (nyt nimi on muuttunut ”Turha-Tör-
kimykseksi)” elokuvaohjaaja Lauri Törhösen yrittävän kierrellä 
itseään lapsellisen uho äänessään (on selvästikin harjoitellut 
lakimieskavereittensa kanssa kosteissa merkeissä muutaman 
illallisen verran). 

Turha -Törkimyksen mukaan ”tuolla ulkona on 2,5 miljoo-
na miestä”, joita tämä asia koskettaa. Huono argumentti yrittää 
vedota asian yleisyyteen, ihan kuin se poistaisi rikoksen. Toinen 
argumentti on vielä lapsellisempi yritys tarinallistaa rikosta; isä 
on hänelle näyttänyt jäidenlähdön, hyvä kielikuva, mutta lop-
puosa on ontuva: aika on muuttunut, ja se muuttui äkisti kuin 
katkaisijasta kun asia tuli ilmi. Lopuksi Turha-Törkimyskin 
yrittää väärää kielikuvaa: ”eihän taidekoulut ole mitään pap-
pisseminaareja”, ja jos ne olisivat, olisi ongelmana kuoropoikiin 
sekaantuminen ja homostelu eikä naisten kopelointi. 

Seuraavaksi Turha-Törkimys turvautuu ajan käyttämiseen 
paskanpuhumiseen. Ei onnistu. Nyberg on valpas ja tiukka, 
onhan hänellä tanssijavaimo ja lapsia. Kotiin olisi ikävä tulla 
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jos taidepiirien vihaamaa kokoomusöykkäriä ei olisi kunnolla 
hiillostettu siitä huolimatta että koko perhe on vaimoa myöten 
lähempänä persuja ja kokoomusta kuin punavihreää lesboä-
lykköjengiä. 

Turha-Törkimyksen typerässä uhmakkuudessa on silti tyyliä. 
Hänessä on ollut miestä, ehkä pikkupakosta, ja ehkei niinkään 
pienestä, onhan hänellä siitä huolimatta että on eronnut, neljä 
aikuista lasta ja kenkää tuli juuri oman puolueen savustamana 
pormestari Jan Vapaavuoren aloitteesta.

Turha -Törkimys on käynyt samat ”kriisitiedotuksen, cicero-
laisen puhujan ja miten viestin johtajana oman työyhteisöni 
häntää ylös nostan ongelmat hännän alle samalla lakaisten- 
nuolen-, pokkaus- ja niiauskurssit” samoin kuin Petterssonkin. 

Ehkäpä vielä yhdessä käsi kädessä tanssilattialla hymyillen 
rakastavasti toisilleen, sillä valtionhallinnossa usein järjestetään 
lukuisia turhia ja ylihintaisia yhteisseminaareja maanpuolus-
tushenkeen, jotta saadaan johtajat tuulettumaan päivärahoilla 
johonkin laivaseminaariin tapaamaan toisiaan, vaihtaakseen 
”hyödyllisiä kokemuksia” ja solmiakseen lähempää tuttavuutta 
tittelin turvin niin samaan kuin eri sukupuolueen tutulla ja 
turvallisella tavalla lasin ääressä baaritiskillä omaa vastuuta voi-
votellen toiselle samanlaiselle työn raskauttamalle säälipisteitä 
keräten niin kauan kuin muisti säilyy.

Turha -Törkimys on myös ovela. Hän tietää, että tämän 
jälkeen kokoomus rubensilaisen jääkiekko-osaston ikioma 
päärynäpojan, Kalervo Kummolan johdolla ei hylkää häntä, 
vaan hän saa edelleenkin Tampereen paikallishuippuotteluun 
kutsut vip -katsomoon, missä Kummolan näköiset leuattomat 
ja turpeanpulleat vanhanpuoleiset ja pillun perään vonkuvat 
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entiset urheiluvaikuttajat syövät, juovat, kiroilevat, pierevät, 
kourivat, sylkevät, ja haisevat, ilman että kukaan nenäkäs ul-
kopuolinen toimittaja saa asiasta edes vihiä sellaisella tyylille, 
että jos joku videoisi kännykällä näitä touhuja, ensimmäisenä 
tältä porukalta lähtisi Lastenlinnojen kummitus ja sitten vasta 
demokraattisella päätöksellä 6-3 Linnanmäen vapaaliput ko-
koomuslaisesta Päivän säätiöstä.

Ovela veto on ottaa mukaan lesbonäkökulma vihjaamalla 
rivien välistä sen mistä kaikki puhuvat totena, että käsikirjoi-
tusta koulussa opettaneen ja nyt edesmenneen Outi Nyytäjän, 
joka toki oli muodollisesti naimisissa miehensä, kääntäjä Kalevi 
Nyytäjän kanssa, ja asuikin tämän kanssa. Turha -Törkimys 
tietää ettei kukaan hänenlaisensa himokas mies ole ollut niin 
sokea, että olisivat yrittäneet häiritä seipäänniellyttä lesbopo-
rukkaa jo siitä syystä, että ainakin taidepiireissä he näyttävät 
enemmän vihaisilta miehiltä kuin vastaavat mieskollegansa, 
jotka taas usein näyttävät silitystä kaipaavilta puudeleilta, jotka 
ovat hieman eksyksissä.

Mtv3 uutisoi huhtikuun alussa naisten palloilulajeissa tapah-
tuneesta seksuaalisesta häirinnästä, joka oli tapahtunut pelaaji-
en kesken ja jatkunut vuosia. Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo 
tuomitsi nettilehti Qx:n sivuilla 12.4 olleessa Sami Montellin 
jutussa naisurheilussa ilmenevän seksuaalisen häirinnän.

”Seksuaalinen häirintä on aina tuomittavaa ja siihen tulee 
puuttua rivakasti, tekijöiden seksuaalisesta suuntautumisesta 
tai sukupuolesta riippumatta”, sanoo Tarjamo.

Setan sivulla julkaistussa uutisessa todetaan, että naisten 
maajaoukkuetasollakin esiintyneessä pitkäaikaisessa seksuaa-
lisessa häirinnässä on kyse samasta asiasta kuin #Me too-kam-



314

panjan esiin nostamissa tapauksissa: häirintä on ollut laajalti 
tiedossa, mutta siihen ei ole puututtu.

”Homoseksuaalisuus on vielä monilla urheiluareenoilla 
tabu. Tällöin myös kielteisten ilmiöiden käsittely näissä kon-
teksteissa voi olla mahdotonta, toteaa Tarjamo.

Tarjamon mukaan seksuaalista häirintää ei voida kokonaan 
torjua ellei todeta, että häirinnän tekijät ja uhrit voivat olla mitä 
tahansa seksuaalista suuntautumista tai sukupuolta. Kaikkialla 
tarvitaan kattavasti sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumi-
sen moninaisuuden huomioivaa yhdenvertaisuussuunnittelua 
ja aktiivista puuttumista kaikenlaiseen häirintään.

”Kaikissa tapauksissa häirintä tulee tuomita ja siihen pitää 
puuttua ja uhrien pitää voida luottaa siihen, että heidän koke-
muksensa otetaan aina todesta”.

Mtv3 kertoo, että urheilun eettisen keskuksen tutkimus-
päällikkö Nina Laaksolle paljastus ei ollut yllätys, vaan hän 
oli enemminkin yllättänyt, että asiaa ei käsitelty aikaisemmin.

”Lukioikäisenä tiedostin, että (häirintä) oli vallitseva tosi-
asia”, sanoi Laakso.

Turha-Törkimys puree hammasta televisiolähetyksessä yrit-
täessään vielä 70-vuotiaana papparaisena näyttää närkästyneel-
tä koulupojalta häneen kohdistuvista ilkeistä vihjailusta siitä, 
että hän vonkuisi ammatikseen pillua kaikilta naispuolisil-
ta käyttäen ammattiaan vain tekosyynä tehdä sitä, kun hän 
papattaa koulupoikamaisen kiltisti ulos kaikki lakimiehensä 
ja pr-avustajansa kanssa harjoittellut tekstit, sillä hän tietää 
että seuraavan päivän mediat retostelevat kaiken puhki ja jos 
huonosti tai hyvin käy, riippuu itse Turha-Törkimys omista 
mediatavoitteista (hänellähän ei ole enää muodollista asemaa 
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missään ja maine on menetetty niin, että kyseessä saattaa olla 
”kova jätkä-Turha-Törkimys”-roolisuoritus itsesäälisiin kän-
nimonologeihin Punavuoren kulttuuriräkälöissä) saa vaivoin 
vahingoniloisena pidettyä pokkansa iskiessään taidepiireissä 
vallalla olevaa kaksinaamaista lesbofeministiporukkaa päin 
pläsiä väittämällä.

”Outi Nyytäjä oli se, joka aloitti ”tämä pussaus -ja halaus-
systeemin koulussa!” 

Turha-Törkimys saa pidettyä pokan eikä kuittaa sitä ylimie-
lisellä ”siitäs saitte tekopyhät kullinkiusaajat -hymyllä vaan 
näyttää edelleenkin käsikirjoituksen mukaan uitetun koiran 
ja vihaisen väärinymmärretyn miehen sekoitukselta, niin kuin 
on tarkoituskin. Ja koska kaikki tietävät mistä vaietusta tabus-
ta on kyse, lesbofeministit pelästyvät ja vetäytyvät kuoreensa, 
keskustelu on ohitse, sillä eihän kukaan ole vielä puhunut näi-
den pelottavannäköisten ja ”aggressiivisten amazoonilesbojen 
valtaamista taideoppilaitoksista”, missä pikkutyttöjä on kuu-
lemma opettajien toimesta halailtu ja suudeltu Outi Nyytäjän 
opettamaan tyyliin ja vähän ylikin röyhkeästi ilman viinan 
tuomaa suomalaiseen kulttuuriin kuuluvaa suojakerrointa. 

Turha-Törkmiys ei ole turhaan ollut Kummolan opissa ja 
nimensä veroinen, sillä eihän nimi miestä pahenna vaan mies 
nimensä, jos sille päälle tulee. Katharsis on koettu ja kaikki osa-
puolet saaneet suunnilleen sen minkä halusivat: maksimaalisen 
julkisuuden asialleen. On aika sotia ja on aika sopia. Vaikka 
kättä ei lyödäkään päälle, enää ei tarvitse kenenkään turhaan 
kuluttavasti vihoitella. Yksi asia on silti varma laulun sanoin: 
aika mennyt ei enää koskaan palaa. Aristoteleen sanoin: 

”Hallitsemaan kykenevän ei pitäisi jakaa valtaa läheisilleen, 



316

vaan ottaa se tältä pois!”
Friedellin mukaan Kant antoi kategorisesta imperatiivista 

sen selityksen, että ”se oli valmiina sielussa”: siveyslaki on sa-
malla tavalla a priori kuin luonnonlait.

”Käsitteemme hyvästä ja pahasta ovat yhtä vähän peräisin 
kokemuksesta kuin paikallisuuden ja ajan havaintomme. Tie-
dostavana olentona hän on oma lainsäätäjänsä: lainsäätäjä ja 
alamainen yhtenä henkilönä. Hän synnyttää sekä aistihavain-
noillisen että siveellisen maailmansa. Teoreettinen järkemme 
ajattelee maailman havainnollisesti järjestetyksi ja lakiperäisek-
si kokonaisuudeksi; siispä se on havainnollinen ja lakiperäinen. 
Käytännön järkemme tahtoo ihmisen vapaaksi ja siveelliseksi 
olennoksi, ja niin muodoin hän on siveellinen ja vapaa.”

Ja koska kantilaisesti ajateltuna kauneus ei ollut mikään kä-
site, jonka ammennamme kokemuksesta, vaan arvoasetelma, 
eli määre, jonka lisäämme siihen: oliot eivät ole esteettisiä, vaan 
meidän mielteemme niistä, minusta oli päivänselvää, että Pet-
tersson oveluuttaan yritti harhauttaa suurta yleisö uskomaan, 
että ”he todella valitsivat aina kaikista mahdollista sen par-
haan”.

Jos se paras on aina nainen ja sitä ovat naiset valitsemassa 
naisten ”kategorisen imperatiivin sovelluksella totuudesta”, 
tämän pelin nappulat on väärennetty, ja siksi tein selvyyden 
saamiseksi asiasta tutkintapyynnön eduskunnan oikeusasia-
miehelle perustuen lähtien epäilystä, ettei lain henki suku-
puolien välisestä tasa-arvosta toteudu Pettersonin johtamassa 
Atskissa edes nimellisesti, lisäyksenä pyyntö, että eduskunnan 
oikeusasiamies erottaisi tässä tapauksessa ”totuuden kaikesta 
siitä mitä se ei ole”.
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Erotetaan totuus 
kaikesta siitä mitä 

se ei ole 
 

”En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo.”
-Apostoli Paavali
 

Iltalehti uutisoi 23.3.2018 ”Pimeitä katsastuksia paljastuvan 
yhä lisää”. Toimittaja Risto Kunnas paljasti tutkivassa jutussaan 
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otsikolla ”Selvitys olisi pitänyt jättää ulkopuolisille”, miten hel-
sinkiläisen Business Carsin kirjanpito paljasti, että autoliike 
oli myynyt liki sata pimeästi maahantulokatsastettua autoa. 
Kunnas kritisoi liikennevirasto Trafin valvonnan puutteita sii-
tä, miten on mahdollista että konkurssiin mennyt autofirman 
hankkii liki sataan maahan tuomaansa ja myymäänsä autoon 
leimat ilman, että autot olisivat edes käyneet katsastuksessa.

Iltalehti oli jo aiemmin helmikuussa paljastanut kuinka las-
tausautoihin erikoistuneen firman epäiltiin tuoneen maahan 
ja myyneen autoja pimeästi ohi lain vaatiman maahantulo-
tarkastuksen. Lehti kertoi, miten autoihin oli hankittu Turun 
ammattikorkeakoulun leima, vaikka autot eivät olleet edes käy-
neet Turussa. Vyyhti paljastui kun firman entinen automyyjä 
otti yhteyttä Iltalehteen, yritettyään turhaan saada konkurssi-
pesää ryhtymään asiassa toimiin.

Hyvä kysymys on se, miksi automyyjä ei ollut reagoinut 
aikaisemmin, silloin kun firma oli vielä pystyssä ja hän siellä 
töissä. Siitä juttu ei kerro mitään eikä automyyjän mahdolli-
sesta osuudesta epäiltyyn rikokseen, koska hän on jutun tärkeä 
lähde ja lehti on tarjonnut mehevästä uutisesta oikeudellisena 
puolustuksena vedenpitävän lähdesuojan, vaikka hän on jutun 
mukaan tunnustanut myyneensä suurimman osan autoista ja 
mitä ilmeisemmin tiennyt petoksesta.

Kummalliseksi jutun tekee se, ettei toimittaja Kunnas osaa 
yhdistellä lankoja toisiinsa niin, että se tuottaisi toisenlaisen 
lopputuloksen kuin mitä hän saa vaivoin rutistettua. Kyse ei 
ole pelkästään yksittäisistä autoista ja Turun AMK:n rehtorin 
Vesa Taatilan väärinymmärryksestä, vaan selvästä petoksesta, 
josta hyötyjänä on ollut sekä julkishallinnollinen ja valtiona-
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puja nauttiva koulutusjärjestö sekä yksityinen yritys. 
Turun amk:n toimintaa olisi voinut tutkia haastattelemal-

la oppilaita ja opetushallituksen amk-asioista vastaavia vir-
kamiehiä sekä valtiontalouden tarkastusvirastoa, sillä pelkän 
epäilyksen väärinkäytöksistä pitäisi riittää siihen, että Turun 
Amk:n valtionavustukset jäädytettäisiin, laitoksessa järjestettäi-
siin poliisitutkinta ja rehtori asiaan sekaantuneiden lähimpien 
apulaisiensa kanssa pidätettäisiin kuulusteluja varten virastaan, 
selvyyden saamiseksi.

Jo jutussa toimittajan käyttämä jäykkä ja mielenkiinnoton 
rakenne sekä köyhä kieli kertovat, ettei toimittaja kuulu toi-
mittajana ihan terävimpään kärkeen. Kamalinta jutussa on se, 
että sekä iltalehdellä että asiaa tutkilla toimittajalla olisi ollut 
tuhannen taalan paikka saada jutusta revittyä isot otsikot ja 
suuret tutkimukset, jos toimittaja olisi ymmärtänyt asian oi-
kean laadun ja tehnyt oikeille viranomaisille oikeaan aikaan 
asiasta tutkintapyynnöt. 

Toimittaja oli antanut jutun jälkeen rehtorin peitellä omia 
jälkiään melkein kuukauden ajan, ennen kuin Iltalehti luovutti 
asian tutkimisen liikenteen valvontavirasto Trafille.

Kunnas kuitenkin myöntää jutussaan sen, että kysymys on 
jostain isommasta kuin vain yksittäisen virkamiehen osallisuu-
desta asian selvittämiseen. Kunnas kirjoittaa, että tapaus viittaa 
valvonnan puutteellisuuteen tai laiminlyönteihin. Tyhmempää 
päättelyä saa harvoin lukea edes kepumedioiden omia rikolli-
siaan suojelevista ja rikoksia vähättelevistä kökkötraktori-ju-
tuista vanhaan kunnon ”ongelmat lakaistaan maton alle jos ne 
on omien aiheuttamia ja syytetään niistä muita”-samaan Tapio 
Siikalan ilkeään henkeen mitä hän teki Ruben Stillerille.
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Onneton toimittaja ei vain osannut käsitellä asiaa eikä ym-
märtänyt sen laajuutta. Kielikuvat ovat hämmentävän laimeita 
ja nuolevan kohteliaita, kun hän kirjoittaa omavalvonnan pet-
tämisestä amk:n kohdalla. 

Alain Badiou, joka muistuttaa meitä ettei maailmamme to-
dellakaan ole niin ”monimutkainen” kuin uskottelevat ne, jot-
ka haluavat varmistaa sen muuttumattomuuden (päinvastoin, 
suurissa kysymyksissä se on jopa täysin selkeä ja yksinkertai-
nen), kirjoittaa kirjassaan ”Apostoli Paavali-universalismin pe-
rustaja” (Gaudeamus 2011) siitä miten ennenkuulumattomasti 
Paavali erotti totuuden kaikesta yhteisöllisyydestä, olkoonpa 
sitten kyse kansasta, kaupungista, valtiosta tai valtakunnasta, 
alueesta tai yhteiskuntaluokasta.

”Sitä, mikä on totta (tai oikein-tässä tapauksessa ne ovat 
sama asia) ei voida palauttaa mihinkään objektiiviseen asioi-
den tilaan, ei sen enempää syyn kuin päämääränkään puolesta. 
Vastaväite tietenkin kuuluu, että tässä ”totuus” on vain tarua.”

Se miksi ateisti Badiouta kiinnostaa kristillisen maailman 
tärkein apostoli Paavali, on Paavalin kyky erottaa totuuspro-
sessi tiukasti kaikesta siitä ”kulttuurisesta” historiallisuudesta, 
johon mielipiteiden järjestys yrittää ne Badioun sanoin ”liu-
dentaa”. Oikeastaan Paavali on Badioulle ”universaalisuuden 
antifilosofinen teoreetikko”.

”Se, että antifilosofian esiin tuoma tapahtuma (puhdas teko) 
on fiktiivinen, ei sinänsä tuota mitään ongelmia. Mutta nerok-
kaana antifilosofina Paavali varoittaa filosofia ennen kaikkea 
siitä, että universaalin ehdot eivät voi olla käsitteellisiä alkupe-
ränsä eivätkä myöskään päämääränsä suhteen.”

Badiou kysyy, mistä todellisuutemme koostuu ja vastaa itse, 
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että totuuden ja ajattelun jatkuva typistäminen kielellisten ar-
vostelmien muotoon päätyy ennen pitkää kulttuuriseen ja his-
toriallisen relativismiin, joka nykyjään toimii samanaikaisesti 
sekä yleisenä mielipiteenä, kaiken ”politiikan” ennakkoehtona 
että ihmistieteiden pakollisena tutkimuskehyksenä.

Köningsbergin yksinäinen vanhus, Immanuel Kant eli kes-
kellä saksalaisten 1700-luvulla vallalla ollutta kiihkeintä an-
tiikin klassisen kulttuurin ja kreikkalaisten arvoituksen sekä 
jälkipolville jättämän sanoman tulkintaa ja syvällistä pohdintaa 
kaikilla sen ajan tieteen aloilla, lainaten heiltä saman ajatuksen 
ajasta, joka Kantin mukaan oli mahdollista järjestää aikajanalla 
haluamallamme tavalla: ei siis pelkästään meille annetulla li-
neaarisella elämänpituisella tavalla, kuten meille oli aiemmin 
kristinuskon oppien mukaan väitetty -siksi hyvyys ja pahuus 
sai kokonaan toisen merkityksen kun sitä katsoi suoraan kreik-
kalaisin ja erityisesti Kantin silmin, ja juuri siksi myös Paava-
lin perusoivallus pitäisi tatuoida ihmisten otsiin muistutuksesi 
siitä, että olemme ihmisiä, joilla on toki kosolti hyvä aikeita, 
mutta ne toteutuvat valitettavan harvoin tai muuttuvat päin-
vastaisiksi luonteeltaan kuin miksi ne tarkoitimme; tämä on 
aina vallan ja kaikkiin valta-sanaan liittyvien johdannaissub-
jektien perimmäinen ongelma, oli kyseessä sitten valtamedia, 
valtiovalta tai vallassa oleva valtaeliitti, mikä tarvitsi valtansa 
pönkittämiseksi järjestelmällisen valheen, jota valta ja valtio-
valta suojelivat ja ylläpitivät valtamedioiden avulla -vaan myös 
siksi, että me tarvitsimme arvoitusta, koska paljastavat asiat 
olivat eri laatua kuin ihmiselämän tavanomainen kudos.

Antiikin kreikkalaisten aikaa verratessa meidän aikaamme 
pitää muistaa ajasta, että se oli konkreettisesti ja käsitteenä 
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hyvin verkkaista, ja totuudesta sekä tiedosta, että ne olivat 
sekä hyvin kaukaisia että harvoin tavallisten ihmisten elämää 
häiritseviä vapaiden miehien, ajattelijoiden sekä valtaeliitin 
kiinnostukseen (joutilaisuudessaan) kuuluneita hartaita poh-
dintoja, joihin tragediakirjailijat liittivät kiihokkeeksi kuin ma-
don koukkuun itseensä kaiken huomion imien sanat hurmos, 
kiihko ja huuma ehkä myös siksi, että Collin mukaan Juma-
lan (Pascal tunnetusti kuitenkin kehottaa meitä lyömään vetoa 
Jumalan olemassaolon puolesta, koska, jos Hän on olemassa, 
niin voitamme kaiken, ja jos kävisi niin ikävästi, ettei Häntä 
olisikaan olemassa, emme silti häviäisi mitään) paljastama tieto 
tulevaisuudesta ei kreikkalaisten mielestä tarkoittanut luuloa 
tiedettyjen asioiden omistamisesta; eikä jumalan vihjaama tar-
koittanut, että välinpitämättömyys olisi sitonut asiat rautai-
sesti yhteen, tai että ihmisäly olisi voinut hallita täysin niiden 
kehitystä.

”Päinvastoin Herakleitoksen arvoituksessaan arvoitukses-
ta antama vihje viittaa taaksepäin, kohti menneisyyttä, kohti 
jumalaa, joka arvoituksellaan kutsuu ihmistä luokseen, antaa 
hänelle vihjeen, joka johtaa näennäisyyden ylittämiseen.”

Collin antaa kyytiä Sokratekselle hajottajana moraalisen jär-
keisuskonsa takia. Nietzschen oivalluksen puutteena hän nä-
kee tämän kyvyttömyyden nähdä Dionysos ja Apollo samalla 
puolella oleviksi ja toisiaan täydentäviksi voimiksi arvoitusta 
ratkaistaessa.

”Kaiken kattavassa merkityksessään, vertauskuvana tiedon 
hurmokselle, näköisyytenä, joka viittaa johonkin kätkettyyn. 
Apollon ei ainoastaan kasva Dionysoksen kokoiseksi tai vähin-
täänkin muistuta tätä. Apollon ei ole vain yhteydessä Diony-
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sokseen, joka puolestaan ymmärretään sisäiseksi, tulvehtivaksi 
ja kaikille yhteiseksi tunteen purkaukseksi, sanalle vieraaksi vä-
littömyydeksi ja eläimellisyydeksi. Pikemminkin Apollon on 
viisauden jumala samalla tavalla kuin hän on taiteen jumala, 
Apollon on pythagoralaisen yhteisön suojelija.”

Tässä taiteen ja tiedon välillä Collin ei näe ristiriitaa, ku-
ten hänen mielestään myös Nietzsche tahtoisi sanoa jos voisi, 
eikä Dionysos kilpaile viisauden jumaluudesta, sillä viisaus on 
hänen mielestään tällä kertaa sidottu sanaan, Apollonin väli-
neeseen.

”Apollon on vastauksen, moniselitteisen sanan, ennustuksen 
ja tulevaisuutta koskevan tiedon jumala ja kaikki nämä hän 
osoittaa määräilevällä vihamielisyydellä ja agonistisella kiiho-
tuksella. Yllytys tulkintaan, hämärä sana kamppailun ärsyk-
keenä, arvoituksen ristiriitainen muotoilu: kas siinä apolliniset 
ainekset, jotka jäävät elämään dialektiikassa. Apollonin luon-
teenlaatu näyttäytyy jälleen keskustelijan armottomassa voiton 
tahdossa ja hänen väkivaltaisuutensa kääntyy välttämättömyy-
den siteeksi, joka pitää järjen perusteluja yhdessä.”

Minulla on myös, koko ajan todistelusta apollonisesta tah-
donvoimasta sekä kantilaisesta totuudenrakastamisesta, ollut 
mielessäni valistuksen skottifilosofi David Humen varoitukset 
ihmisjärjen heikkoudesta sekä Marcus Aureliuksen sanat siitä, 
miten piti ottaa vastaan kaikki mikä eteen tuli, vaikka se olisi 
vaikeaa ilman ylpeyttä, ja päästää siitä irti heti kun oli tarvis, 
ilman turhia kamppailuja tai omistamisenhalua. 

”Syvenikö tunteellisuuden teho arjessa siitä, että se oli ai-
noastaan aavistettavissa?”, lause, jonka olin lukenut Anton Tse-
hovilta, askarrutti minua edelleenkin enkä löytänyt vastausta 
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siihen. Silloin kuitenkin ymmärsin, että kuten filosofia alkaa 
epäilystä, alkaa ihmisarvoinen elämä vasta ironiasta. 

Mietin myös, mitä nyt kaikkien huulilla kuluneeksi kaluttu 
sana suvaitsevaisuus oli? Siitä huolimatta, että se kuului ihmi-
syyteen yhtä oleellisesti kuin hengittäminen ja sen ymmärtämi-
nen, että hengitimme samaa ilmaa mitä myös ne, joista emme 
pitäneet, se oli monille itseään rakastaville ja omanlaisiaan kun-
niallisina pitäville ihmisille väärin syötettynä punainen vaate 
ja ikävä suusta ulos syljettävä kirosana -ehkä siksi, etteivät he 
tunnustaneet itselleen olevansa täynnä virheitä, heikkouksia ja 
surkeutta, vaan näkivät sen mieluummin muissa, itseään omas-
ta mielestään alemmissa kanssaihmisissään siirtäen näin oman 
pahuuteensa ja epäilynsä heihin tuomiona ja halveksuntana, 
jota he heitä kohtaan puheissaan ja ajatuksissaan kohdistivat 
-luonnon ensimmäinen laki, oli kuitenkin juuri suvaitsevai-
suus. Sen mukaan meidän tuli antaa anteeksi toinen toisillem-
me toistemme järjettömyydet.

Joskus muinoin keksittiin filosofia auttamaan ihmisiä ratko-
maan arjen kinkkisiä ongelmia. Ja koska filosofointi oli muka-
vaa, mukaan hyppäsivät myös pätemisenpaikan löytäneet tär-
keilijät ja selittelijät, jotka varastivat tavalliselta kansalta koko 
homman ja muuttivat sen harvojen harrastukseksi. Tällä tavalla 
savolaisittain voisi hyvin typistää koko länsimaisen ajattelun 
muutamaan lauseeseen ja sen tärkeimmän ongelman, siitä am-
matikseen papattavien vaikeaselkoisuuden tietoisuutta etsies-
sään, vaikka jo Goethe pelkäsi tiedostamisesta tulevan valtavan 
sairaalan, jossa olemme toistemme sairaanhoitajia. 

Kokonaan toinen ongelma tulee siitä kun alamme tutkia 
mitä kaikkea filosofia on sisäänsä niellyt aikojen kuluessa, sillä 
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inhimillinen tieto on pohjimmiltaan vallantahtoa, missä nä-
kymätön valta piiloutuu ovelasti mieliimme, jota rangaistaan 
huomaamattomalla ja hienovaraisella kontrollilla-myös filoso-
fian, ja aivan erityisesti valtamedioiden keinoin. 

Hyväksi esimerkiksi käy toimittaja Anna-Stiina Nykäsen 
Hesarissa 18.2.2018 jutussa otsikolla “Murusia Henrikin 
muistolle”, jossa hän ruotii miten lateasti esimerkiksi Kaisa 
Haatainen ja Sanna-Mari Hovi teoksessaan, “Monarkian mu-
ruset”, puhuvat Tanskan prinssi Henrikistä (saman aikaan erä 
pullea ranskatar on kirjoittanut omasta lihavuudestaan ja rans-
kalaisten inhosta sitä kohtaan kohukirjan, missä hän kertoo 
ranskalaisten olleen ihmeissään nimenomaan siitä tosiasiasta, 
minkä hän kirjassan paljasti, että jo puolet ranskalaisista on 
ylipainoisia. Ranskalaiset olivat olleet hämillän tiedosta, koska 
näitä läskejä ei näy valtamedioissa). Tai kun Iltalehden toi-
mittaja Risto Kunnas kirjoittaa jutussaan trafista, “että estel-
lisyskannalta ei näytä hyvältä, että trafi saa itse selvittää, mitä 
Turussa on tapahtunut”. 

Miksi toimittaja ei sitä selvittänyt? Sehän on hänen työtänsä 
eikä alamaisen nöyrästi ja ilmeisesti laiskuuttaan (tai sitten hän 
on tyypillinen “autotoimittaja”, joka ei osaa kirjoittaa. He eivät 
ole toimittajia vaan markkinamiehiä, joiden tehtävä etupäässä 
on kopioida automyyjien uutusluetteloista uusien merkkien 
hienoiksi mainostettuja ominaisuuksia viikoloppulehtien au-
toliitteisiin keskiaukeman isopovisen tytön seuraksi mainosten 
ja lehden myynnin edistämiseksi), tai osaamattomuuttaan (tai 
pelosta) jätti tekemättä sen työn mistä hänelle maksetaan, tyy-
tyen vain toteamaan miksi kukaan, ei hänkään, tehnyt mitään 
ratkaistakseen yksinkertaisen ongelman, joka yhdeltä lukemal-
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ta oli aika simppeli juttu, ja jokaisen, ei-kepumedian, kesä-
toimittajankin peruskauraa muutaman päivän työkokemuk-
sen jälkeen tyyliin puhelin käteen ja soittorundi muutamalle 
kymmenelle toisiaan vihaavalle asianosaiselle ja kilpailijoille, 
sillä aina kannattaa heittää verkot veteen, sillä koskaan ne eivät 
nouse vedestä ihan tyhjinä.

Kyse on samanlaisesta korruptiosta, millä 2010-luvun alussa 
Espanjan valehteleva sosialistihallitus sai yli viisi miljoonaa ih-
mistä lisää työttömyyskortistoon ja tuhansia suurkaupunkien 
köyhiä nuoria kaduille ruoka-avun varaan, mikä on vain osana 
nyt vallalla olevaa laajaa vasemmiston sisäistä korruptiota ja 
omien periaatteidensa myymisprojektia.

Muistutettakoon vielä kerran, että oikeudenmukaisuuden 
esikuva Sokrates ei antanut periksi kuolemankaan hetkellä pe-
riaatteistaan eikä tämä periaate ole mihinkään vanhentunut yli 
2500 vuodessa, vaan Platonin mukaan hän kertoi tuomarille, 
että olet väärässä, jos sinun mielestäsi ihminen saa välittää hen-
genvaarasta. Jos mies on mistään kotoisin, hän ajattelee toi-
miessaan vain sitä, että tekeekö hän oikein vai väärin, hyvänkö 
vai huononko miehen töitä. Sokrates tutki tarkkaan ihmisiä ja 
mittasi heidän hyvyyttään omassa moraalisessa vaakakupissaan. 

Sokrateksen tuntenut eräs kuuluisa kenraali sanoi kerran, 
että jos joku joutuu Sokrateen tuttavaksi ja puheisiin hänen 
kanssaan, hän pyörittelee toista keskustelun kuluessa niin että 
vaikka toinen olisi alkanut puheen aivan muusta aiheesta, hän 
ei voi lopettaa ennen kuin on joutunut antamaan selonteon 
itsestään ja kertomaan millä tavoin elää ja on siihen asti elänyt. 
Ja kun hän on joutunut tähän, Sokrates ei päästä häntä ennen 
kuin on tutkinut kaiken juurta jaksaen.
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Iltalehden toimittajan sinisilmäinen antautuminen skandaa-
lijutun edessä tuntuu vieläkin kummallisemmalta, kun googlaa 
vastaavia tapauksia kansainvälisiltä sivuilta. Turun amk ei varsi-
naisesti kuiulu turvallisuuskoulutusta antaviin instituutioihin, 
mutta silti sitä voidaan verrata esimerkiksi Privacy internatio-
nalin tutkimuksiin, jotka osittavat että turvallisuussektorilla 
toimivat instituutiot ja yritykset väärinkäyttävät laajalla rinta-
malla valvontateknologiaa poliittisiin ja rikollisiin päämääriin 
mm. räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin.

Tavallinen ihminen ei voi luottaa mihinkään muuhun kuin 
omaan järkeensä, joka pohtautuu siihen että hän osaa ja ha-
luaa elämässään erottaa oikean ja väärän toisistaan. Niin pitäisi 
tehdä valtamedioissa työskentelevän toimitajankin, vaikka olisi 
vain avustaja ja erikoistunut kapeasti alaan, joka tunnetaan 
siitä etteivät siellä työskentele oikeat toimittajat vaan myyn-
tihenkiset autohullut omaa etuaan ja hyviä kaverisuhteitaan 
autofirmoihin vaalien. 

Me muut tiedämme Kantin ohjeistamana, että vain järkem-
me on se arkkitehtoninen kyky, jonka ansiosta löydämme yk-
sityisestä yleisen ja pystymme erittelemään asioita ja ihmisiä 
ympärillämme, ja siksi toimimme heti kun moraaliset hätä-
kellomme alkavat soida ja huomaamme ympäristössä tehdyn 
vilppiä yleisessä kusetusmielessä. 

Järkevyys olisi tässä asiassa kykyä jalostaa kokemuksemme 
avulla perittyjä käsitteitä, näkemällä ne sellaisissa uusissa va-
loissa, missä ne ovat avaimia uusien ovien eteen, eikä niin kuin 
ne nyt ovat, historiallisesti jämähtäneitä unohdushorisontteja, 
jotka on verhottu epävarmuuden, epäselvyyden ja selvien asioi-
den selittämättömän monimutkaiseen munkkilatinalla kuor-
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rutettuun usvaan ja hämärään; koska ihmisen on kestettävä 
osansa ja väistämättömään on sopeuduttava, filosofian tehtävä 
pitäisi olla auttaa ihmistä katsomaan eteenpäin, ei taaksepäin. 

Filosofia opettaa nykyisin tavalliselle ihmiselle kovin vähän 
mitä hän ei itse jo tietäisi omassa arjessaan etukäteen. Onnek-
semme ranskalaisfilosofi Alain Badiou on kirjoittanut koko-
naisen kirjan ”Apostoli Paavali-universalismin perustaja”, jossa 
hän pohtii Paavalin arvoitusta ja merkitystä omalle eri mieltä 
olevalle ajattelulleen. Paavalin kirjeitään lukiessaan Badiousta 
tuntuu, että hän olisi palannut sellaisten vanhojen klassikoi-
den pariin, ”joiden polut on tallattu jo niin monta kertaa, että 
niiden yksityiskohdat ovat hämärtyneet, mutta joiden voima 
on silti säilynyt melkein koskemattomana”.

Mutta näin ei ole, ja juuri siksi tätä aihetta voi lähestyä jo 
kerran mainitun Alexander Kojeven kirjoituksen ”Johdatus 
Hegelin lukemiseen” (Suom. Tapani Kilpeläinen, löytyy Geor-
ges Bataillen kirjasta Uskontoteoria (niin&näin 2016)-kirjan 
mukaan johdatuksena myös mediaesseiden lukemiseen, sillä 
siinä missä Kojeven kirjoituksessa hegeliläinen ”halu muuttaa 
olion, joka on itse paljastanut itsensä (todessa) tiedossa ”ob-
jektiksi, jonka paljastaa ”subjektille” objektista erillinen ja sille 
”vastakohtainen subjekti”, ihan samalla logiikalla valhe paljas-
tuu vallan ja valtamedian palvelijaksi Hegelin sanoin.

”Halussa ja halulla tai vielä tarkemmin sanottuna ”omana” 
Halunaan ihminen muotoutuu ja paljastuu -itselleen ja muille 
-Minänä, joka eroaa ei -Minästä ja asettuu jyrkästi vastusta-
maan sitä. (Inhimillinen) Minä on halun Minä.”

”Uskontoteoria”-kirjan kirjoittaneelle Georges Bataillelle 
ajatuksen perusta oli toinen ajatus; ajatus taas seinään muu-



329

rattu tiili. Hän mietti, että vaikka ajatteleva olento näki tapansa 
mukaisesti vain irtonaisen tiilen eikä hintaa, joka tällä vapau-
den ilmentymällä hänelle oli, tämä käsitys oli vain ajatuksen 
lumetta: ihminen ei huomannut jättömaita eikä jätekasoja, 
joihin varjon kaltainen turhamaisuus jätti hänet tiilineen.

Hegelille ihmisen olemus, itsestään tietoinen olemus edel-
lytti ja vaati halua. Hegelin mielestä inhimillinen todellisuus 
pystyi muotoutumaan ja säilymään hengissä ainoastaan biolo-
gisen todellisuuden, eläimellisen elämän sisällä. Mutta vaikka 
eläimellinen halu olikin hänelle itsetietoisuuden välttämätön 
ehto, se ei ollut sen riittävä ehto, koska hänestä itsessään halu 
muodosti vain itsetunteen.

Georges Bataille jatkaa tiiliteemansa kehittelemistä. Hänelle 
muuraavan rakentajan työ merkitsi eniten. Hän kirjoitti, että 
kirjan viereisten tiilien sopii näkyä yhtä selvästi kuin niiden 
oheen viimeisempänä muurattu tiili, eli kirja itse.

”Lukijalle ei siis voida tarjota yksittäistä rakennuskappaletta 
vaan kokonaisuus, johon on mahdollista itsekin liittyä: inhi-
milliset koostelmat ja rakennelmat eivät voi olla yksinomaan 
jätekasoja, vaan niiden on oltava myös tietoisuutta itsestä.”

Hegel taas ajatteli, että päinvastoin kuin tieto, joka piti ih-
misen passiivisen rauhallisena, halu teki hänet levottomaksi, ja 
sysäsi hänet toimintaan, koska toiminta oli hänen mielestään 
syntynyt halusta, ja se pyrki tyydyttämään halun.

”Ja se voi tehdä niin vain ”kiellolla”, tuhoamalla halutun 
objektin tai ainakin muuttamalla sitä: esimerkiksi nälän tyy-
dyttämiseksi ravinto on tuhottava tai se on joka tapaukses-
sa muutettava toiseen muotoon. Niinpä kaikki toiminta on 
”kieltävää”.
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Näppärää eikö totta, mutta Bataillelle se ei riittänyt. Hä-
nelle kokonaisuus vailla rajoja oli tavallaan mahdottomuus, ja 
siksi hän tarjosi tilalle rohkeutta ja itsepintaisuutta, jottemme 
hengästyisi liiaksi,

”Ajatus päästää irti saaliista -päästää irti ajatuksen avoimes-
ta ja persoonattomasta liikkeestä eriytyneen mielipiteen var-
jon hyväksi -on houkutteleva. Tietenkin eriytynyt mielipide 
on myös helpoin keino paljastaa, että yhteen kokoaminen on 
pohjimmiltaan mahdotonta. Kokoamisella kuitenkin on tämä 
syvällinen merkitys vain silloin, kun sitä ei tiedosteta.” 

Bataille oli mahdoton lohduttomuudessaan; hänestä tätä 
totuutta koskeva voimattomuus määritti mahdottomuuden 
tiedostamisen, mikä toi mukanaan tietoisuuden siitä, mitä oli 
mahdollista ajatella.

”Tässä keskittymässä vallitsee väkivalta, sen rajoilla yhtenäi-
syys hajoaa, ja yhtenäisyysajattelija saa huomata, ettei hänelle 
ole enää sijaa.”

Badiou herättää kirjassaan henkiin apostoli Paavalin, vaik-
kei hänen tavoitteensa ole historiallisia tai eksegeettisiä. Hän 
sanoo, että tässä auttaa epäilemättä se, että Paavalin puoleen 
ovat aikojen saatossa kääntyneet myös mm. Hegel, Comte, 
Nietzsche (joka inhosi yli kaiken universalismia), Freud, Hei-
degger, joka laajensi hermeneutiikan koskemaan ihmisen ole-
massaoloa; hänen näkemyksessään tulkinta ja ymmärtäminen 
ovat osa ihmisen olemista, ”täälläoloa”, sekä Jean -Francois 
Lyotard. 

Juuri siksi hän keskittyy Paavalin tekstien siihen ainutkertai-
seen siteeseen, joka hänen mielestään voidaan muodon tasolla 
irrottaa tästä tarusta ja joka on varsinaisesti hänen keksintöään.
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”Yhteys, joka liittää subjektin ja lakia koskevan kysymyksen 
toisiinsa. Paavalille tämä tarkoittaa sen selvittämistä, millainen 
laki kykenee antamaan rakenteen subjektille, jolla ei ole mi-
tään etukäteen annettua identiteettiä ja joka on riippuvainen 
tapahtumasta, jonka ainoa ”todiste” on vain se, että subjekti 
sitä julistaa.”

Tässä on sekä totuuden - että totuudenjälkeisen ajan eräs 
metodi, yrittää ottaa selville, mistä oikein on kysymys? 

Sitä varten heitän Badioun tapaan ilmaan leijumaan vastavä-
itteen, että ”totuus” on vain tarua. Mutta onko ”taru” totuutta 
ihmeellisempää? 

Siksi matkaamme menneisyyteen Paavalin ennakkoluulot-
toman tavan mukaan erottamalla totuuden kaikesta siitä mitä 
se ei ole, kuten yhteisöllisyydestä, sillä sitä mikä on totta (tai 
Badioun mukaan tässä tapauksessa oikein -mikä oli hänestä 
sama asia), ei voida palauttaa mihinkään objektiiviseen asioi-
den tilaan, ei sen enempää syyn kuin päämääränkään puolesta. 
Ralph Waldo Emersonin sanoin:

”Ansaitkaamme siksi tilaisuus ihmetellä yhdessä, sillä eniten 
elämässämme tarvitsemme ihmisiä ja asioita, jotka rohkaisevat 
meitä tekemään sen, jonka jo osaamme.”
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Manchesterin  
vankilakapina

 
”Skandaali on synnin julkituleminen; synnin tekeminen salaa taas ei ole 
syntiä lainkaan.”

- Moliere
 

Suomen journalistiliitto ennusti jo vuosia sitten medioiden 
murroksen, ja vastusti siksi henkeen ja vereen kokoomuksen 
edellisen hallituksen hallitusohjelmaan ajamaa ns. mediaveroa, 
koska arveli sen aiheuttavan potkut lähes tuhannelle liittonsa 
jäsenelle.

Journalistiliiton puheenjohtajana vuosina 2006-2014 toimi-
neen toimittaja Arto Niemisen mukaan, joka oli juuri valittu 
liiton puheenjohtajaksi, potkuja saneli kuin liukuhihnalta niin 
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tiuhaan, että liitto päätti tutkia jokaisen tapauksen erikseen 
oikeuden kautta, ja voitti suurimman osan niistä.

Pahin vuosi oli Niemisen mukaan 2008, jolloin suomalais-
medioissa oli jatkuvasti yt-neuvotteluja jossain meneillään. 
Tuntojaan Nieminen purki Hesarin toimittaja Veli-Pekka 
Leppäselle Hesarissa 30.12.2017 julkaistussa 60-vuotishaas-
tattelussaan.

Noista vuosista on jäljellä enää vain muisto ja tabloid-ko-
koon siirtyneet ja jotenkuten vielä elossa sinnittelevät maa-
kuntalehdet huolimatta lukuisista omistajavaihdoksistaan ja 
uudelleenjärjestelyistä. 

Samalla mediakenttä on supistunut ja tarjonta yksipuolistu-
nut, ja jos mainitut Yle ja Hesari valtamedioista yhdessä Suo-
men Kuvalehden kanssa, ovat jääneet pitämään yllä laatujour-
nalismin lippulaivaa muun maan journalistisen tason painuessa 
sietämättömiin lukemiin pakkasen puolelle, ehkä oululaista 
Kalevaa tietyin varauksin aika ajoin lukuun ottamatta.

”Ajatukseni tulivat harvoin maailmaan silpoutumattomina, 
ja että jokin osa niistä vääntyy synnytyksessä tai murtuu irti. 
Tai ajatus on kokonaan keskonen & sanakielessä elinkelvoton. 
Sitten maailmaan tulee pieni lausesikiö, jolta puuttuvat vielä 
tärkeämmät raajat. Mutta molempia kylläkin paljon.”

Näin kirjoitti filosofi Ludwig Wittgenstein, jonka päiväkirjat 
liittyivät hänen tunnustukseensa läheisilleen, joissa hän kävi 
läpi elämänsä aikana sattuneita tilanteita, joissa hän koki ol-
leensa epärehellinen tai heikko tavalla, jonka yli hän ei ollut 
onnistunut pääsemään. 

Mallia hän haki Augustinuksen (Augustinus kehittää opin 
perisynnistä, jonka mukaan ihminen oli syntinen ja kadotettu 
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jo syntymästä, mutta julisti myös, että suurimmankin synnin-
tekijän osaksi voi tulla ansaitsematon armo) ”Tunnustuksista”, 
joita Wittgenstein arvosti kirjallisuudessa ylitse muiden. 

Augustinusta, kuten Wittgensteinia, ja kaikkia muitakin 
suuria ajattelijoita, ohjasi oman yksityisen minän autonomian 
tarve ja rehellisyyden vaatimus. Eräässä kirjoituksessa Witt-
genstein kertoo, miten hän on täysin vailla rohkeutta eikä voi 
kirjoittaa edes järkevää huomautusta omasta itsestään.

”Joskus luulen että kärsin eräänlaisesta henkisestä umme-
tuksesta. Vai onko se vain kuvitelma. Samanlainen kuin sil-
loin, kun haluaisi oksentaa vaikka ei ole enää mitään sisällä. 
Olen hyvin usein tai melkein aina täynnä ahdistusta ja aivoni 
ovat hyvin ärtyisät. Huomasin miten masennuin jos ihmiset 
eivät olleet mistä tahansa syystä hyvin ja erityisen ystävällisiä 
minulle. ”

Minusta Wittgensteinin sanat pitäisi ohjata eteenpäin men-
neisyyttä, joka on kuin vieras maa, missä asiat tehdään toisin, 
tutkittaessa ihmisyyttä, menneisyyttä ja millainen ihminen 
on, sillä Jean-Paul Sartren esittämä ”eksistentialismi ateistise-
na humanismina”, kylmän laskelmoiva ajatus muista ihmisestä 
helvettinä, on lajissaan sekä tarpeeton että lohduton, myös ih-
misvihamielinen. Helvetti ei ole toinen ihminen vaan sekä se 
tyhjyys, joka minussa on, että minä itse vailla yhteyttä muihin 
ihmisiin ja ”minä itse” vailla muuta merkitystä kuin minulle 
itselleni. Descartesille tietomme periaatteet olivat selkeästi sitä, 
että epäily antoi meille ensimmäisen varmuuden (coincidentia 
oppositorum). Hänestä tämä varmuus koski ajattelevan sub-
jektin olemassaoloa niin, että mieli oli erossa ruumiista, ja että 
ruumis oli olemassa omillaan. 
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Ensimmäisestä palkasta ensimmäisessä työpaikassani, Ky-
menlaakson maakuntamuseon oppaana Kotkassa, ostin it-
selleni Georg Henrik von Wrightin kirjan ”Humanismi elä-
mänasenteena”, joka muutti kertaheitolla elämäni suuntaa. 
En tuntenut vielä syvällisesti filosofiaa, mutta olin jo lukenut 
Hegelistä ja huomannut hänen kirjoituksistaan, että jos jokai-
nen asia on ja ei ole, on itsensä ja vastakohtansa, ja jos jokainen 
sana merkitsee jotain asiaa ja sen vastakohtaa, silloin kukaan 
ei ikinä maailmassa pystyisi sitä millään kumoamaan, vaikka 
kuinka kovasti yrittäisi ja millä vippaskonsteilla tahansa. Jat-
koin kuitenkin innoissani lukemista, ja opin stoalaisuudesta 
sen, että tunne oli hyödyllinen jos se vain oli kohtuullinen: 
mutta näin oli vain, jos se oli luonnostaan hyödyllinen eikä 
alistunut järjen määräiltäväksi. 

Kun luin Björn Wahlroosin kirjoittaneen miten kunnian-
himo ja onni olivat luoneet pohjan hänen menestykselleen, 
järkeilin myöhemmin, että mitä vähemmäksi tunne tuli, sitä 
vähemmän se onnistui tekemään minulle vahinkoa; kohtuul-
linen tunne, sitä halusin kokeilla kysymyksellä: voiko siis olla 
mitään yhtä harmitonta kuin kohtuullinen järjenkäyttö, jos 
uskaltaa sillä kyseenalaistaa myös väärinä pitämänsä yleiset oh-
jeet siitä miten pitää olla, ajatella ja toimia.

Hyvin pian huomasin valheen kannattelevan maailmaa ja 
kiinnostavan minua juuri siksi, miksi? Minua alkoi kiinnostaa 
politiikka, valhe ja mediat ja päätin että minusta tulee toimit-
taja, siksi tämän kirjoituksen motoksi olisi sopinut yhtä hyvin 
myös helmikuun alussa Suomen ensi-iltansa saaneen, ja Tom 
Hanksin sekä Meryl Streepin tähdittämän ”The Post”-elokuvan 
sanoma.
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”Sellainen valehtelu ei voi jatkua.” 
Demari -lehden ja Iltalehden entinen poliittinen toimitta-

ja ja nykyinen Hesarin pääkirjoitustoimittaja, Juha Akkanen 
oivalsi otsikolla, Haatainen sai jo palkintonsa, 7.2.2018 He-
sarissa olleessa kirjoituksessaan, miksi demareiden Tuula Haa-
tainen oli ylipäätään ehdokkaana presidentinvaaleissa, vaikka 
tiesi saavansa vain muutaman prosentin kannatuksen, ja jäävän 
galluppien mukaan hännille. Sekä Haatainen että muut Niinis-
töä lukuun ottamatta kilpailivat ihan muusta kuin presidentin 
paikasta valtamedioiden avulla. 

Kyseessä oli ilmainen näkyvyys ja hetkellinen paikka au-
ringossa, josta ei voinut kieltäytyä eteenpäin katsova ja kun-
nianhimoinen poliitikko, kuten Haatainen, joka sai jo ennen 
kuin presidentinvaalit oli käyty palkkioksi omalta puolueeltaan 
näkyvän mutta vähäpätöisen ja vähätöisen eduskunnan vara-
puhemiehen paikan edistääkseen todennäköisesti Haataisen 
nousua heti demareille voittoisten eduskuntavaalien jälkeen 
kesällä 2019 Rinteen haastajaksi ja SDP:n seuraavaksi puheen-
johtajaksi, ja jos SDP voittaa vaalit mitä kyllä epäilen vahvasti, 
sillä demareiden suurin ongelma ovat demarit itse, myös pää-
ministeriksi ja todennäköiseksi Niinistön seuraajaksi kuuden 
vuoden jälkeen seuraavana tasavallan presidenttinä.

Valtamedia, politiikka ja yhteiskunta pyörittelevät käsissään 
olemassaolonsa lumipalloa mistä kasvaa kaiken alleen jyräävä 
superlumipallo vääntäessään valheensa ”Pihtiputaan mummon 
stereotypiaan”, jolle pitää muka vääntää ymmärryksen puut-
teen takia rautalangasta kaikki asiat, kun he väittävät kyseessä 
olevan ”spontaanin aktiivisuuden dynamiikan puuttuminen”.

Valtamediat ovat puhuneet harhauttamismielessä totuuden-
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jälkeisestä ajasta, mutta ehkä tässä on kysymys vain jo mainitun 
Georg Lukazsin kritisoiman modernismin virheestä, kun mo-
dernismi teki yhteiskunnallisista ongelmista yleisinhimillisiä ja 
ylihistoriallisia, eikä pyrkinytkään purkamaan konkreettisesti 
kaikkialla rehottavaa epäoikeudenmukaisuutta?

Minun oli helppo oppia ymmärtämään Erasmus Rotterda-
milaisen hengessä, että oli ihmisiä, jotka elivät unelmien maa-
ilmassa ja toisia, jotka kohtasivat todellisuuden. Ja sitten niitä, 
jotka muuttivat toisen toiseksi. Huomasin juuri tuolloin, että 
halusin kuulua jälkimmäiseen tyhmään. 

Ruotsissa vietetty 80 -luvun alku oli hyödyllistä monessakin 
mielessä, sillä ruotsinkieli oli muuttunut taisteluksi vallasta jul-
kisuudessa, eli jo myös mainituksi ”gramscilaiseksi hegemonia-
taisteluksi”. Valtaapitävä demarikeskiluokka, jonka ongelma 
oli se, että se oli asettanut yksilöllisyyteen ja vapauteen liittyvät 
tavoitteet tasa-arvon retorisiksi vaihtoehdoiksi, halusi kahlita 
alempien luokkien tavat puhua ja ilmaista itseään. 

Se tapahtui samaan aikaan kun Ruotsin yhteiskunta jämähti 
paikoilleen, kyllästyi itseensä ja alkoi kaivata vaihtoehtoja liian 
pitkän demarivallan jäljiltä. Näytti siltä, että ihmiset olivat saa-
neet tarpeekseen kyyläävän holhousyhteiskunnan ulottamises-
ta kaikkein intiimeimmälle alueilla heidän yksityiselämässään. 
Samaan aikaan kun vähemmistöt marssivat marginaalista val-
tamedian etusivuille ja sunnuntainumeroiden vakioaineistoksi, 
maa pullisteli piilotettuja ja hävettyjä epäkohtia, joista ei saanut 
puhua niiden oikeilla nimillä. 

Se vain pahensi lisää ongelmaa ja höyryä alkoi kasaantua 
pannuhuoneeseen räjähdystä ennakoiden; kaupungit olivat 
muuttunut epäinhimillisiksi betonilähiöksi, ja lähes jokaisen 
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työpaikan vakiorasitteena olivat turhat ja ylipitkät kokoukset 
kansan tietoisuuden nostamiseksi milloin mistäkin aiheesta tai 
valtion käymät kampanjat tyyliin ”Aids ingår oss alla”, niin 
että se alkoi ahdistaa, ja sitä vastaan syntyi kapina tavallisten 
ihmisten mielissä, kun ihmisiä yritettiin tasa-arvon ja moni-il-
meisyyden nimissä pakottaa samaan muottiin. 

Ruotsi oli valunut tietämättään vaaleanpunaisen diktatuu-
riin, ja sen harjoittamaan syyllistävään sensuuriin vaatimuksel-
laan tasa-arvoisesta kielestä ja kaikki vihapuheet lopettavasta 
”poliittisesta korrektiudesta”. 

Pian mustalainen ei ollut enää mustalainen, ja jos niin ereh-
tyi sanomaan, oli se rangaistava teko. Siivoojasta tuli siistijä. 
Työttömästä työnhakija. Homoista ja lesboista ensin seksuaa-
livähemmistöt sen jälkeen sateenkaarikansa, ja sitten kun he 
saivat itse päättää, itseään täydentävä kirjainyhdistelmä HBT-
QLI jne. Vammaisesta liikuntarajoitteinen. Apuhoitajasta lä-
hihoitaja jne. Mutta sitä demarit eivät tienneet, ettei sensuuri 
lopettanut ihmisiä ajattelemasta, ja heidän ajatuksiaan kiel-
letyistä asioista, sillä estettiin vain näiden ajatusten julkinen 
ilmaiseminen. 

Poliittisesta korrektiudesta, joka on pahimmillaan typerää ja 
itsensä lopulta paljastavaa, organisoitua valehtelua sekä väki-
valtaista sensuuria ihmisen vapautta, ajatusta ja ilmaisua vas-
taan, tuli vallitseva normi puheessa Ruotsin esimerkin mukaan 
kaikkialla Pohjoismaissa politiikan keinoin, sillä todellisuutta 
ei välttämättä ole pidetty sellaisena hyveenä, jota politiikalta 
olisi erityisesti vaadittu missään tai koskaan vallassa olevien ta-
holta; (vastustajien) kieli haluttiin puhdistaa ja riisua rasistisis-
ta, seksistisistä ja väkivaltaisista aineksista (kun taistellaan myös 
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hupenevasta vallasta ja mielikuvista), ja synnyttää tilalle mie-
likuva tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, jossa kukaan ei ajattele 
eikä puhu rumasti toisesta, oli hän sitten millainen tahansa.

Tähän taisteluun valjastettiin valheen ammattilaisina val-
tamediat. Poliittisesta korrektiudesta tuli vasemmisto-opetta-
jien, feministien, sosiaalitanttojen ja politiikkojen tasa-arvoa 
juhlistavien puheiden vakiokalustoa. Ideana oli omia käsitteet 
”rohkeus, jalomielisyys ja avarakatseisuus” vastaan ”pelkuruus, 
turhamaisuus ja ahdasmielisyys” taistelussa paikasta auringon 
alla. 

Se oli myös sudenkuoppa, johon itsensä edistyksellisiksi ni-
mittäneet voimat vouhotusinnossaan lankesivat oman itsensä 
ja asiansa suureksi vahingoksi, sillä sille oli ominaista se, että se 
pyrki kontrolloimaan kieltä ja ilmaisua, kahliten samalla ja ulos 
sulkien kaiken sen mikä ei ollut sille mieleistä, synnyttäen vie-
läpä kuin kirouksena ja rangaistuksena ”metaforien jatkuvana 
prosessina” itselleen vastavoimaksi nousevan oikeiston tyyty-
mättömyyden, ja siten myöhempien aikojen sosiaalidemokra-
tian valheellisuuden käytännölliseksi vastavoimaksi nousseet 
ruotsidemokraatit, joiden kantava voima muodostuu monilla 
paikkakunnilla Pohjois- sekä Itä-Suomesta 60-ja 70-luvuilla 
muuttaneista suomalaisista, joita ärsytti aivan erityisesti ruot-
salaiseen yhteiskuntaan pesiytyneet huijauselementit, kuten 
liian optimistiset puheet ihmisten tasa-arvosta, veljeydestä ja 
vapaudesta.

Taustalla kummitteli Platonin näkemys harkintakyvystä, 
joka oli hänen mielestään ainoa ”hyve”, jota yhtä lailla ei tar-
vitse edellyttää sekä hallitsevilta että hallituilta, koska jälkim-
mäisille riitti valtiollisissa asioissa ”tosi mielipide”. 
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Tämä Aristoteleen idealisoima ”tosi mielipide” muuttui me-
diamaailmassa ensin ”harkintakyvyksi” ja sitten ”poliittiseksi 
korrektiudeksi”, josta Ruotsin päälehdet kilpailivat juurruttaen 
niin syvälle ruotsalaiseen yhteiskuntaan, että edelleenkin ruot-
salainen kysyttäessä uskoo hyvää itsestään, tai että tekee hyvää 
vaikka todennäköisemmin valehtelee ja kaunistelee asioita, ei 
siksi että olisi sen pahempi kuin muut vaan siksi, että tekopy-
hyydestä ja teeskentelystä on tullut vallitseva normi ruotsalais-
yhteiskunnassa kiitos valtamedian ja sosiaalidemokratian. 

Ruotsissa valehtelusta on kuitenkin tullut myös demarivaltaa 
nakertava järjestelmävalhe. Demarit olivat menettämässä otet-
taan omaan aatteeseensa ja tavallisiin ruotsalaisiin. Vanhat tais-
telulaulut, höpinät työläisten kansainvälisestä ja keskinäisestä 
solidaarisuudesta, veljeys, vapaus ja tasa-arvo, olivat muuttunut 
tyhjiksi hokemiksi jo 70-luvulla vailla mitään todellista arvoa 
ja merkitystä kenenkään sitä huomaamatta, poliittinen korrek-
tius - vanha merkitys uusissa kuoseissa- oli vain jatkoa vanhalle 
mantralle, josta oli tullut tyhjä ja ketään kiinnostamattomana 
sisällyksetön. 

Maa kuitenkin ”sosialidemokratisoitui” ikävällä tavalla tyl-
sän latteaksi pannukakuksi, joka pyrki alistamaan, kontrolloi-
maan ja samankaltaistamaan vapaan sielun keskivertodemarin 
näköiseksi ”lähiötylsimykseksi”, vastaan hangoittelijoista huo-
limatta ja huomaamattaan. 

Ruotsista tuli kaikkea sitä mitä Peppi Pitkätossu inhosi ja 
vastusti; tekopyhä, teeskentelevä ja muita sormella osoittele-
va silmänpalvojien ja moralistien feminiininen jäkätysyhteis-
kunta, mikä sopi hyvin esimerkiksi presidentti Tarja Halosel-
le- missä säännöt ja ulkoiset määreet olivat tärkeämpiä kuin 
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aitous ja rehellisyys. 
Tämä tapa keskustella poliittisesta korrektiudesta, nousi pin-

nalle muutama vuosi sitten kun homokirjailija Jonas Gardell 
(on kirjoittanut mm. kirjan Kaikki Jumalasta) haukkui suo-
rasukaisena tiedetyn norjalaiskollegansa julkisesti maan rakoon 
tämän käyttämillä, ja Ruotsissa kielletyillä, poliittisesti epäkor-
rekteilla termeillä ruotsalaisyhteiskuntaa ruoskiessaan juuri 
tekopyhyydestä ja teeskentelystä. Koska pilkka osui omaan 
nilkkaan, kyseessä oli kirjaimellisesti totuuden edessä heiluva 
”punainen vaate”, jota ruotsalainen sosialidemokraattinen jär-
jestelmävalhe ylläpiti.

Tällainen ideologinen järjestelmävalhe on kiinnostavaa. Sitä 
se on mm. siksi, että sitä levittävät valtamediat, mitkä osin elä-
vät sillä ja ovat perustaneet oman toimintansa oikeutensa sen 
levittämiselle. Minua kiinnosti kovasti valhe ja sen eri muun-
nelmat, joka oli minusta aina valhe, oli se sitten minkä värisiin 
kääreisiin kääritty. 

Ruotsissa seurasin sivusta kiinnostuneena uuden ajan ilmiöi-
tä ja keskustelua marginaalissa mediamaailmasta ja pistin mie-
leeni asioita, ihmisiä ja tapoja puhua ja kirjoittaa eri asioista ja 
ilmiöistä. Suomeen sama ruotsalaisvalhe eli poliittisen korrek-
tiuden vaatimus levisi ensin nuorisojärjestöjen haluna kieltää 
Sex Pistolsin Suomen keikka yhtyeen edustaman räävittömyy-
den takia, ja myöhemmin haluna kieltää Aku Ankka-sarjakuva 
huonona esimerkkinä kasvavalle nuorisolle, koska Akulla ei 
ollut perhettä eikä housuja jalassa. 

Pian meilläkin sanoilla alettiin pelata samaan tyyliin kuin 
Ruotsissa tasa-arvon nimissä. Ensimmäisenä askeleena kohti 
sukupuolineutraalia ja pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa 
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siivoojia ja keittäjiä (1,5-2,5 vuoden koulutuslinjat riippuen 
taustoista ja työharjoittelujaksojen pituudesta) valmistavat 
ammattikoulut muuttuivat koulutuksellisen tasa-arvon teko-
pyhissä teeskentelynimissä ammattikorkeakouluiksi Ruotsin 
esimerkin innoittamina (varsinkin niiden englanninkielinen 
nimi on hämäävä, kuten esim. Kaakkois-Suomessa toimivan 
Xamk: ”South-Eastern Finland University of Applied Siences.”

Suomessakin poliittisen korrektiuden tehtävän hoitamisen 
otti harteilleen ensin peruskoulu ja sitten valtamedia, joka oli 
onnistuneesti hoitanut Suomen ensin yhtenäiseksi itseensä us-
kovaksi kansakunnaksi muiden eurooppalaisten kansakuntien 
joukkoon loistavan kalevalaisen menneisyyden ja edessä siintä-
vän urheilullisen loistokkuuden nimissä, sitten valkoisesta Suo-
mesta talvisodan yhteen hiileen puhaltaneesta sankarillisesti 
taistelevasta maasta jälleenrakentavaksi ja 60-luvun vapaaksi ja 
villiksi kukkaismaaksi, ja lopulta 70-luvun Korpilammen hen-
gen kruunaaman betonisosiaalidemokratian krapulan kautta 
eurooppalaiseksi Natoon mieliväksi huipputeknologian ja ark-
tisen matkailun luonnonpuhtaaksi ihmemaaksi luksushinnoin 
kiinalais-ja venäläisturisteille.

Politiikassa tämä sama on sanoilla kikkailua vailla mitään 
todellista vastaavuutta, kuten SDP:n presidenttiehdokkaan 
Tuula Haataisen puheissaan esille nostama ”feministinen ul-
kopolitiikka”, joka hänen mukaansa keskittyisi poistamaan 
maailmasta vinoutuneita rakenteita nimenomaan sanoilla tyy-
liin työnnetään pää pupujen lailla pensaaseen kun iso paha 
susi tulee vastaan samalla tapaan, mikä aiheutti kyllästymisen 
presidentti Tarja Haloseen, joka puhui paljon kehitysmaiden 
naisten asemasta kansainvälisillä foorumeilla, mutta ei tehnyt 
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asian eteen mitään kotimaassaan. 
Tai presidentti Kekkosen oivallus perustaa Savoon Poh-

jois-Karjalan lääni, jotta karjalaisuus saatiin pelastettua sanana 
takaisin Suomelle osoittamalla sille selvä maantieteellinen paik-
ka. Kyseessä on samanlainen petos, joka teknisesti ottaen ei ole 
Jukka Paastelan ”Valhe ja politiikka” (Gaudeamus 1995)-kirjan 
mukaan valhe.

”Charles Ford esittää tästä seuraavan esimerkin. Olettakaam-
me, että joku jättää pöydälleen kirjeen, joka sisältää väärää syy-
töksiä jotain toista kohtaan. Olettakaamme edelleen, että tämä 
joku tietää, että eräs kolmas, joka on ”kauhea nuuskija”, lukee 
tämän pöydälle jätetyn kirjeen, vaikka hänellä ei olisi siihen 
oikeutta. Näin hänet tietoisen petoksen tuloksena saatetaan us-
komaan vääriä syytöksiä. Kuitenkaan hänelle ei ole valehdeltu, 
koska kukaan ei ole väittänyt hänelle mitään.”

Paastela kirjoittaa siitä, miten valheet käsitetään usein ni-
menomaan ja kenties kokonaan yksilöille ominaisiksi ilmiöiksi.

”Ihmiset kyllä valehtelevat politiikassakin, mutta valheet 
ovat yksityiselämässä usein erilaisia kuin yhteiskunnallisessa 
kanssakäymisessä.”

Paastela jakoi kirjassaan valheen kahteentoista erilliseen 
luokkaan; tahalliseen valehtelijan kertomaan valheeseen, sen-
saatioihin ja skandaaleihin, korruptioon, valheelliseen lupa-
ukseen, valheelliseen kieleen, teeskentelyyn, kaunisteluun ja 
tekopyhyyteen, numeroihin, järjestelmävalheeseen, propagan-
daan, organisoituun valheeseen sekä itsepetokseen ja elämisen 
valheeseen. 

Muutaman vuoden toimittajakokemuksen jälkeen vuonna 
1990 pääsin puoleksi vuodeksi opiskelemaan ja työskentele-
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mään Manchesteriin Englantiin saman aikaan kun australia-
lainen mediamoguli Robert McMurdoch heitti yli 5000 toi-
mittajaa omistamistaan lehdistä ulos Lontoon perinteikkäällä 
lehdistökadulla Fleet Streetillä, ja paikallinen sanomalehtimies-
liitto NUJ (National Union of Journalists) aloitti pitkään jat-
kuneen ennalta tuhoon tuomitun lakkonsa.

Tutustuin englantilaisen yhteiskuntaan, politiikkaan ja kult-
tuuriin kiertelemällä laajasti ympäri saarivaltakuntaa, niin että 
kun Belfastissa oli räjähtänyt pommi, lähdin paikan päälle 
haistelemaan ilmaa, ihmisten mielipiteitä. Kirjoitin pieniä uu-
tismaisia katsauksia kaikesta näkemästäni muutamaan suoma-
laislehteen, ja lisäksi tein lyhyitä viiden minuutin reportaaseja 
saarivaltakunnasta Ylen tänään iltapäivällä -ohjelmaan. 

Se oli aikaa ennen nykyajan tekniikkaa. Jouduin soittamaan 
öisin Ylen ulkomaankeskukseen Manchesterin yliopiston ulko-
maalaisille opiskelijoille tarkoitetun residenssin yleisönpuheli-
mesta. Puhelin oli aamusta iltamyöhään ahkerassa käytössä ja 
usein varattu, joten tein raporttini aina aamuyöstä kahden ja 
kolmen välillä soittamalla Ylen ulkomaankeskuksen päivystä-
välle toimittajalle, että soittavat minulle takaisin viiden minuu-
tin kuluttua äänittääkseen lyhyen raporttini seuraavan päivän 
”Tänään iltapäivällä”-ohjelmaan.

Vuoden kaivoslakoista kunnialla selvinnyt 1990 Englanti oli 
jo hiukan yhteiskuntaa toimittajan silmin katsoneelle 28-vuo-
tiaalle uteliaalle toimittajalle aiheidensa puolesta kuin yötä päi-
vää käynnissä ollut kultakaivos. Puhumattakaan englantilaisten 
uskomattomasta kyvystä olla olemisessaan ja sanoissaan kaik-
kea sitä vastaan, mikä on jotain aivan liian tavallista, helppoa 
ja yllätyksetöntä. 
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Tutustuin silloin ensimmäistä kertaa umpimielisessä Suo-
mesta kyllänsä saaneena siihen ihmeelliseen ja ihanaan maa-
ilmaan, jonka sarkastista huumoria, ihmisystävällistä älyä ja 
”common senseä”, eli tervettä järkeä sekä lennokkaita sutkau-
tuksia täynnä olevaa kieltä aloin pitää myöhemmin henkisen 
pakolaismaailmani turvasatamana jo aiemmin omaksumani 
Sokrateksen kutsumuksen, mikä oli yllyttää ihmisiä huoleh-
timaan sieluistaan; hänelle elämä ilman tutkiskelua ei ollut 
elämisen arvoista. Yksi hänen pääväittämiään olikin, että kuka 
tahansa pystyi tutkimaan omaa elämäänsä ja ajatuksiaan ja si-
ten viettämään arvokasta elämää.”.

Tutustuin myös englantilaiseen politiikkaan ja politiikkoi-
hin, mm. erääseen vaikutusvaltaiseen ylähuoneen työväenpuo-
lueen vasenta laitaa edustaneeseen lordiin, ja muutin Suomessa 
lukemani perusteella saamiani ennakkokäsityksiä mm. Mar-
gareth Thatcherista tutustuttuani syvällisemmin paikan päällä 
alahuoneesta kertovia uutisia tarkkaan seuraten sekä hänen 
puheidenkirjoittajansa Sir Bernard Inghamin kirjoittamaan 
kirjaan Thatcherista. 

Minulla oli silloin, kuten on vieläkin tapana, etten varsinai-
sesti etsi mitään ihmeellistä, vaan olen niin kuin en olisikaan, ja 
se ihmeellinen etsii minut itse käsiinsä, jos se on sen arvoista ja 
kiinnostavaa, niin kuin se aina lopulta on ollut, ja tuottanut sy-
kähdyttävimmät kristallisoinnit, sillä olin jo huomannut ettei 
minun kannattanut turhia pysähdellä ja yrittää tehdä paikalle 
jäänteihini kotia, sillä mikään muukaan, vähiten aika, ihmiset 
ja ympäristö ympärilläni eivät pysähtyneet. 

Näin tein myös Manchesterissä ja jo hieman etukäteenkin, 
sillä heti kun olin saanut tietää stipendistäni Manchesteriin, 
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lopetin ensin juomisen keskittyäkseni teräni hiomiseen, ja ensi 
töikseni Manchesteriin saavuttuani ostin uutuuttaan hehku-
neen maastopolkupyörän, ja aloin tutustua ahkerasti ympäri 
kaupunkia sen katuja polkien uuteen asemapaikkaani polku-
pyörän selästä tarkkaillen mielenkiintoista ympäristöäni, ja sii-
tä minuun salaperäisellä tavalla heijastunutta äärettömyyttä ja 
sateenropinan vuosituhantista leikkiä silmieni edessä. 

Eräänä iltana eksyin pahasti totutulta reitiltä enkä löytänyt 
esikaupungissa sijainneeseen residenssiimme. Olin jo luopua 
toivosta, kun näin erään kapean kujan päässä epätavallisen 
kirkkaat valot, joita kohti lähin polkemaan. Kun pääsin peril-
le, kuja leveni Manchesterin vankilanmuuriksi ja sen leveäksi 
piikkilankojen verhoilemaksi pääportiksi, minkä edessä näin 
kymmenien poliisien muodostamia vartioketjuja, ulkomaalais-
ten televisioyhtiöiden lähetysautoja sekä Manchesterin vanki-
lanrakennuksen ikkunasta roikkuvia ja huutavia vankeja.

Olin kävellyt suoraan sisälle haastavaan ja isoon uutiseen, 
mikä odotti selitystään. Sain sitä odottaa kolme kuukautta, 
mutta tuosta päivästä lähtien joka ilta suuntasin polkupyörä-
lenkkini Manchesterin vankilan porttien ulkopuolelle, kunnes 
eräänä yönä yhdysvaltalaisen ABC -kanavan toimittaja kertoi 
minulle höyryävää teekupposta koleassa huhtikuun yössä sie-
maillessamme Thatcherin saaneen tarpeekseen vankilakapinas-
ta ja suostuneen lopulta hampaita kiristellen neuvottelemaan 
alueen kuvernöörin välityksellä sopimuksesta kapinoitsijoiden 
kanssa.

Poljin pyörälläni majapaikkaamme sydän pamppaillen ja 
mietin, olisiko tavallisten iltojen tapaan puhelinkioskissamme 
pitkä jono. Olin unohtanut että samana iltana kaupungilla 
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olivat yliopiston isot juhlat ja puhelin oli vapaa. Soitin Ylen 
ulkomaankeskukselle ja aloin värkätä seuraavan päivän kello 
14.00 uutisten jälkeen alkavaan ”Tänään iltapäivällä”-ohjel-
maan uutista Manchesterin vankilalakon päättymisestä. 

Sain jutun valmiiksi ja harjoitelluksi suoraa puhelinraporttia 
varten kun puhelin pärisi ja Pasilassa oltiin valmiita äänittä-
mään 3,5 minuutin raporttini. Kun raporttini seuraavana päi-
vänä ajettiin ulos Yleltä, olin ainoa pohjoismainen toimittaja, 
joka oli saanut skuupin tunti sen jälkeen kun Manchesterin 
vankilakapinan oli päättynyt. Silloin kuulin ensimmäistä ker-
taa Watergate -toimittajana tunnetuksi tulleen Carl Bernsteinin 
määritelmän hyvästä journalismista, joka oli aina luonteeltaan 
tutkivaa journalismia. Tämän jutun kertoi minulle marxilainen 
hevostoimittaja. 

Tapasin ammatikseni ja huvikseni kummallisuuksia. Iltaisin 
liikuin hauskassa ja fiksussa joukossa, jossa oli diskohörhöjä, 
homonäyttelijöitä ja feministitutkijoita. Elin näin kaikki aistit 
avoimena ja innoissani 80-luvun huipennusta keskellä Man-
chester-ilmiötä, josta tuli tärkeä sukupolvikokemus ja erään-
lainen journalismikouluni. 

Englannissa lempeän kapinallisesta ilmapiiristä löysin 
sokraattisen sarkasmin ja ironian, joka oli kulkeutunut antiikin 
draaman ja demokratian syntysijoilta Shakespearen näytelmien 
kautta englantilaista mielenmaisemaa hallitsevaksi piirteeksi jo 
1500 -luvulta lähtien (onko olemassa vieläkään osuvampaa ja 
koskettavampaa analyysia hybriksesta, ”jos menet liian pitkälle, 
epäonnistut ja tuhoudut”, kuin Henrik IV-näytelmän surulli-
sen hahmon ritari Falstaff, ja erityisesti Orson Wellesin oma-
kohtaiseen kokemukseen perustuen vereslihalla esitettynä?). 
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Olin edellisen kerran ”melkein vieraillut ”Englannissa, kun 
Tanskasta vuonna 1972 rahtilaivalla lähtiessämme Afrikkaan, 
jouduimme viemään koko Pohjanmeren myrskyt läpi Tanskan 
Skagenista Englannin Kanaalin juhlineen messipojan Dove-
riin, jonka valkoisten kalkkikallioiden eteen ankkuroimme 
siksi aikaa kun ambulanssivene kävi hakemassa onnettoman 
pojan sairaalaan. 

Kahdeksantoista vuotta vuotta myöhemmin olin jo aikui-
suuden kynnyksellä oleva nuori mies, joka ensitöikseen osti 
juna-asemalta päivän tärkeimmät sanomalehdet The Daily Te-
legraphyn, The Timesin, The Independentin sekä The Guar-
dianin, vain huomatakseen ”Obituares”, eli kuolinilmoituksia 
-osia lukiessa, että routa oli sulattanut jähmettyneeksi luule-
mani luokkayhteiskunnan huumorintajuttomuuden: enää ei 
vainajista kirjoitettu pelkästään ylistävästä vaan satiirisen ival-
lisesti alleviivaten mitä mahtavammasta henkilöstä oli kyse.

Myöhemmin tajusin englantilaisen sivistyksen olevan niin 
syvää, ettei kyseessä ollut muuta kuin se, että kuolinilmoituk-
sista vastaavat toimittajat olivat käyneet sellaisia kouluja, jossa 
jo alaluokilla oli luettu Plutharkoksen ”Kuuluisien miesten 
elämänkertoja”-kirja ja ymmärretty, että kuuluisuus ja kunnia 
riisuvat ihmisyyttä tehokkaasti pois, ja että vain oikea sankari 
on se joka välittää, sillä kusipäisyyttä vastaan paras lääke on 
säilyttää ihmisyytensä (eikä historia ole vapauttava ketään vaan 
paljastaa ne virheet, jotka kuvattu tyyppi on omaa typeryyt-
tään, kunnianhimoaan ja kateuttaan aiheuttanut lähimmäi-
silleen). 

Hämmästyksekseni englantilaisten valtamedioiden käyttämä 
ironia oli sokraattisen avointa ihmettelyä ja ”alilyöntiä” (engl. 
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understatement), jossa asia saatettiin esittää älyllisesti haas-
tavasti kieltämällä sen vastakohta, niin että sitä kehittämällä 
omiin tarkoituksiinsa ja huippuunsa (jotain vastaavaa tarkoi-
tusperää varten, kuin Orwellin tarkoittama uuskieli ”oceania” 
toimi hämätessään ja hallitessaan asioista tietämättömiä ihmi-
siä) saattoi kehittyä liukaskieliseksi opportunistiseksi mani-
puloitsijaksi sopivan paikan ja tilaisuuden tullen. 

Olin ennen Manchesterin matkaani liftaillut kaksi kuukaut-
ta Espanjassa Valencian alapuolella sijainneissa marokkolaisia 
pimeitä työntekijöitä täynnä olevissa pienissä rannikon appel-
siinikylissä, missä ei muuta ollut kuin appelsiinilehdot, marok-
kolaiset, yksi kauppa ja baari, samaan aikaan kun Salvador Dali 
kuoli, seurani matkaeväinäni vain kalliolaisesta Ervastin diva-
rista ostamani Platonin kootut teokset (paitsi V-kirja Valtio). 

Ja koska koko ajan satoi tai oli pilvistä ja asuin melkein 
yksinäni joko halvoissa muutamaan huoneen käsittäneissä 
b&b-paikoissa, tai käsittämättömän suurissa ja autioilta tun-
tuneissa nuorisomajoissa, luin kirjat kun muuta tekemistä ei 
ollut, kymmeniä kertoja kannesta kanteen niin että osasin ne 
melkein ulkoa tankatakseni Manchesterin matkaani varten si-
sääni Platonin maailman skeptisyyttä. 

Pian sain huomata, että Englanti oli kosteasta saari-ilmas-
tostaan ja kahden kerroksen väestöstään huolimatta ennak-
komainettaan huomattavasti parempi maa, jossa jokainen oli 
yksilö, älyä ja huumoria kunnioitettiin ja itselle osattiin nauraa 
kahdella ymmärryksen tasolla; järjen ja huumorin, niin että 
lapsenmielen tarinat Viisikot, Salainen puutarha, Sherlock 
Holmes ja Dickens saivat uudenlaisen ironisen huumorin ym-
märrystason Agatha Christien elokuvia sekä Kyllä herra minis-
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teri- ja Mennään bussilla ja Benny Hill-showta katsellessani.
Suomeen palattuani menin heti seuraavalla viikolla kesäka-

dulle Ylen Aikaiseen, joka oli tuolloin Helsingin ja Uuden-
maan alueradio ja sijaitsi vielä vanhassa Yle-talossa sen kuuden-
nessa kerroksessa Ylen ruotsinkilisen radiotoimituksen vieressä. 
Alapuolellamme oli yksi kerros byrokraateille ja it-henkilökun-
nalle. Muuten koko talo oli tyhjillään lukuun ottamatta seitse-
mättä kerrosta, jossa sijaitsivat Ylen johtajat ja äänitysstudiot. 

Televisio oli jo alusta lähtien toiminut Pasilassa ja mekin 
olisimme muuttaneet vuoden lopussa perässä. Olin freelancer 
-toimittaja, siihen aikaan saattoi reipas ja rohkea friikku, ku-
ten minä, tienata kaksi kolme kertaa kuussa enemmän kuin 
vakituiset toimittajat, jos oikein puski päälle. Tein muillekin 
radioille ja sanomalehdille viikonloppuja myöten töitä periaat-
teella aina valmis jos tarve oli, ja tuohon aikaan oli. Se herätti 
hieman närää Ylessä, koska tein paljon uutisia kaupallisille pai-
kallisradioille mm. Radio Citylle ja Radio Ykköselle. 

Kerran sain nuhteet tuottajalta kun olin tehnyt erääseen sa-
nomalehteen arvostelun samasta näyttelystä, josta olin, tosin 
hieman eri sanoin, tehnyt jutun myös Ylelle. Olipa minulla 
jopa kolme viikoittaista vakio-omaa poliittista ohjelmaa hä-
meenlinnalaisessa ”Radio Jannessa”, joita muistan palautteen 
takia silloisen tiedotusoppia opiskelleen ja myöhemmän kan-
saedustajana ja ministerinä toimineen hämeenlinnalaisen Tarja 
Filatoffin kuunnelleen aktiivisesti.

Istuin ensimmäisessä aamupalaverissa Ylen pääkaupunkiseu-
dulla silloin toimineessa paikallisradiossa, Ylen Aikaisessa, ja 
sain tehtäväkseni tehdä iltapäivän lähetykseen jutun kauneus-
messuilta, jotka pidettiin Katajanokan satamaterminaalista 
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messunäyttelypaikaksi muutama vuosi aiemmin muutetuissa 
punatiilisissä kasarmirakennuksissa. 

Sain ohjeeksi tuottajalta tehdä jutusta mahdollisimman 
kriittisen, ja esittää kielteisessä valossa hänen ja muun toimi-
tuksen mielestä turhalta hömpötykseltä vaikuttava kauneus-
bisnes, ”epäilyn varjossa”, kuten he sitä kutsuivat naurahtaen 
leikillisesti. 

Pitää muistuttaa lukijaa, että elimme vuotta 1990, jolloin 
suomalaisen mediamaailman yhtenäiskulttuuri oli rikkuma-
ton ja sitä hallitsivat isot ja totuutta omiin poliittisiin tarkoi-
tuksiinsa kontrolloineet jättiläiset, kuten demarivetoinen Yle, 
puolidemarivetoinen Hesari, jotain siltä väliltä oleva Suomen 
Tietotoimisto, ja kaukana olivat vielä ne ajat, jolloin MTV3 
sai omat uutisensa.

Ylellä ja Hesarilla oli lähes monopoli tiedonvälittämisessä 
ainakin Kehä III:sen sisäpuolella, jossa suurin osa suomalaisista 
haluaa asua ymmärrettävistä syistä edelleenkin jos mahdollista. 

Se mitä Yle syötti kuuntelijoille ja katselijoille, Hesari varmis-
ti kuin voin aamuleivän päälle, ohjailemalla ihmisten ajatuksia 
sekä äänestys -että kulutustapoja hyvin tehokkaasti silloisessa 
valtamedioiden totuudenaikana pitämässä mustavalkomaail-
massa, jossa ne itse monopoliasemansa turvin päättivät, mikä 
oli milloinkin mustaa ja mikä taas valkoista.

Tätä oli valtamedioiden ”totuuden aika”, johon he, siitä 
huolimatta etteivät sitä mainitse, kaipaavat ja haluaisivat palata 
osoittaessaan sormellaan vähenevän valtansa uusille medioille 
taistelussa katsojista ja kuulijoista menettäneenä somen ja to-
tuudenjälkeisen ajan valheellisuuteen, samalla maineensa puh-
distaen ja kätensä pesten omista valheistaan, jolla rahasti hyvin. 
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Tein ohjelman kauneusmessuilta, mutta en lainkaan sellai-
sen kun tuottajani olisi halunnut. Kun sitä seitsemännen ker-
roksen äänitysstudiossa äänitarkkailijan kanssa leikkelin, siitä 
tuli sopivasti kuunneltavan mittainen 3,5 minuutin asiallinen 
tietopaketti. Kun tuottajani näki juontolappuni, hän repi sen 
ja käski kirjoittaa uuden ja meni kuuntelemaan studioon. 

Kuunnellessaan ohjelmaani, hän heilutti vihaisena päätään. 
Ohjelmahan ei ollut lainkaan ohjeiden mukainen koska en 
ollut löytänyt messuilta mitään kauneusalaa halventavaa kiel-
teistä, josta olisi voinut heittää vitsiä tai irvailla sillä. Lähdin 
vihaisena pois enkä koskaan enää palannut Yleen. Myöhemmin 
huomasin kotiin tulleesta viimeisestä palkkakuitista, että tuot-
taja oli mennyt lyhentämään juttuni 1,5 minuuttiin.

Minua nämä asiat, ja se miten ihmisiä on kohdeltu, ja koh-
dellaan edelleenkin, ja mikä pahinta: tullaan aina valtamedioi-
den toimesta kohtelemaan ”totuuden tai totuudenjälkeisen 
ajan nimissä, on henkilökohtaisesti satuttanut ja viime vuonna 
edesmennyttä presidentti Mauno Koivistoa lainatakseni, näis-
tä epämiellyttävistä tapahtumista, vaikka olen ollut niitä vain 
sivuroolissa todistamassa ja usein vain kuullut niistä ”luotet-
tavilta lähteiltä (kyllä paljastan tässä että näin on tapahtunut 
eli kaikki ei voi olla ihan totta tai niin kuin joku on sanonut, 
koska se on vain sanat sieltä, toinen täältä, mutta silti kyseessä 
ovat tapahtumat, jotka ovat tapahtuneet kutakuinkin juuri niin 
kuin niitä yritän teille seuraavassa luvussa kuvata tapahtuneik-
si), ”olen saanut pysyvän vamman sieluuni.”

Juuri tämä sivullisuus, vähäpätöinen aikalaistodistajan rooli-
ni ja väheksytty asemani, mikä oli ehdottomasti kokemuksena 
sen arvoista, herätti minussa uteliaisuuden sitä kohtaan, mitä 
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kaikkein eniten piilotettiin eli totuutta ja halusin antaa sille 
mahdollisuuden seuraavassa luvussa, vaikka pitää muistaa, että 
toden sanat eivät ole kauniita, eivätkä kauniit sanat ole tosia -se 
tulee todistetuksi tässä esseekirjassa monta kertaa kun kyseessä 
ovat kohteena totuudentorvina esiintyvät totuudentehtailijat 
itse. 

Tutkin valtamedioiden, valheen ja ”todellisuuden suhdetta 
”minän” näkökulmasta Platonin Menon -dialogin hengessä, 
joka kuvaa sitä, miten ”itse” on erityisesti läsnä oppiessamme 
vaativampia asioita. Sokrateen sanoin:

”Hän herää tietämään kenenkään opettamatta vain siten, 
että häneltä kysytään. Hän siis löytää tiedon itsestään.” Tut-
kin käytännön esimerkein näissä mediaesseissäni sitä, miksi 
”itse” ei muodostu yksin vaan yhteisössä ja miten ”itse” ilmenee 
silloin kun sille ei ole annettu mitään mahdollisuutta tyyliin 
”mennään läpi vaikka harmaan kiven tai rikkaruohot puskevat 
aina lopulta läpi asfaltin”- jos ymmärrätte mitä ajan takaa?”

Yritän ajaa sitä takaa, ettei ihminen vähästä lannistu, ja ettei 
hän ole niin tyhmä kun hän luulee, koska niin hänelle koko 
ajan toitotetaan. Menon-dialogissa muut ihmiset mahdollista-
vat ”itsen” ilmenemisen. ”Itse” on kuitenkin koko aina kaikilla 
ihmisillä olemassa, toisilla se on hiljaa ja näkymättömissä, toi-
silla taas esillä voimakkaana. 

Mutta mitä on ”itse”, silloin kun ei ole mitään muuta? Tar-
kemmin sanottuna: mikä on itse silloin, kun se on oikeasti 
niin kuin sen pitää olla, ja mitä se silloin ”todellisuudessa ja 
totuutta” selvittäessämme oikein on, vai onko ”se” mitään? 
Miksi ”se” oli mielestäni niin mielenkiintoista ja lähemmän 
tutkimisen arvoista?
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Ensinnäkin siksi, että yrittäessämme hahmottaa antiikin 
kreikkalaista järkeä eri kirjoitusten avulla, huomaamme sen 
alkulähteen olleen ”mystinen ekstaasin” delfolaisesta maail-
mankäsityksestä, joka osoittaa järjen jumalallisen alkuperän. 

Toiseksi siksi, että Collin kuvaa tätä kehityksenä muotoilla 
arvoitus ristiriitaisella tavalla, minkä ratkaisun ”dialektiikka” 
eli Platonin kehittämä argumentointi keskustelun avulla: oli 
yhtä ristiriitainen samoin kuin vaatimus valita toinen ristirii-
dan kahdesta vaihtoehdosta.

”Jumalan ihmiseen kohdistama julmuuden korvaa täysin ih-
misten välinen suhde, näennäinen filantropia. Arvoituksessa 
ihminen ei joudu enää kuoleman vaaraan: vastaus ”problee-
maan” ei merkitse enää hänen kohtaloaan heti, lopullisesti ja 
vailla pelastusta. Problema ratkaistaan väitteellä, tulkinnalla, 
ja vastaus oletetaan väliaikaisesti päteväksi. Jumalan, pilkalli-
sen ja häijyn Apollonin, puolta edustava kyselijä ei keskustelua 
ohjatessaan voi muuta kuin lykätä voittoa, siirtää sitä tuon-
nemmaksi. Julmuus siirtyy aivoihin. Voittoa ei enää saavuteta 
irvistelyn hetkellisessä huumassa, vaan sen pitää kehkeytyä pe-
rustelujen sekamelskan kautta.”

Collinille dialektiikka oli riitti: lopussa vastustaja antautui, 
hänen kohtalonaan oli antautua, aivan kuin uhri.

”Dialektiikassa pelkästään arvoitukseen liittyvä kuoleman 
vaara sen fyysisessä mielessä vähenee. Mutta agonistisessa mie-
lessä ajatuksen kohteen eli väitteen tuho on täydellinen, ja 
myös vastaajan itsensä, sikäli kuin hän taistelee ajatuksestaan. 
Olihan arvoituksen toinen tyypillinen nimi grifos eli ”verk-
ko”. Ansa, jonka piti sulkea sisäänsä ja tukehduttaa kokeeseen 
uskaltautuva. Olisivatko kreikkalaiset voineet rakentaa täydel-
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lisempää, sotkuisempaa verkkoa, kuin mitä oli tuo logoksen, 
toisin sanoen keskustelun ja sen aikaansaannoksen, järjen, mo-
nisanaisten solmujen kudos?”

Cornelius Castoriadis väitti kreikkalaisten luoneen totuuden 
ajattelun loputtomana liikkeenä, joka panee rajansa jatkuvasti 
koetukselle ja kääntyy tarkastelemaan itseään.

”Juuri tämä radikaalisuus eli tietoisuus siitä, että yksilö on 
sen yhteiskunnan tuote, jossa hän elää.”

Aristoteles torjuu sielun ja kaupunkivaltion samastamisen 
Castoriadiksen mukaan.

”Vaikka hänen mielestään hyveistä korkein, eli oikeudenmu-
kaisuus (Nikomakhoksen etiikka, V kirja), onkin olemuksel-
taan poliittinen, ja vaikka suurin osa hänen tarkastelemistaan 
hyveistä liittyykin yksilön ja toisten välisiin suhteisiin, eivät 
yksilöllinen ja kollektiivinen ole sen enempää samoja kuin 
analogisiakaan.”

Castoriadis kirjoittaa, että politiikan ja filosofian luominen 
Kreikassa oli ensimmäinen kerta kun kollektiivisen ja yksilöl-
lisen autonomian projekti nousi esiin historiassa.

”Jos haluamme olla vapaita, meidän on tehtävä oma ”no-
moksemme”. Jos haluamme olla vapaita, kenenkään ei pidä 
voida sanoa meille, mitä meidän täytyy ajatella.”

Tällä harmaalla vyöhykkeellä sukelsi pieneksi hetkeksi päi-
vänvaloon myös ”itse” tietoiseksi omasta voimastaan mystisen 
ja kaiken ennalta määrätyn maailmankuvan hallitsemien ras-
kaiden vuosisatojen pilvistä, herättäen kaikissa totuutta vasta-
karvaan silittävissä ”itseissä” avoimen halun oppia tuntemaan 
”itsensä”, ja näkemään uusilla silmillä katsottuna maailmassa 
tiedon avulla jotain järkeäkin nähdä, miltä näyttää kasvoista 
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kasvoihin aiemmin ”itseltä” arjessa varjeltu ja piilotettu näky-
mätön näkyväisessä. 

Mutta inhimillinen järki ei yleensä hallitse itseään, se ei ole 
parhaimmillaankaan muuta kuin heijastus, kuten Arja Alhon 
tapauksessa huomasimme kun hän sanoi eroamisensa jälkeen, 
kirjoittavansa kaiken kirjaansa Kafka kävi meillä, ja jättävänsä 
kaikki tapahtumat kirjan kansien sisälle kun sai sen valmiik-
si, yrittäen unohtaa kaiken sen ikävän mitä itse oli tehnyt, ja 
minkä kohteeksi oli joutunut. 

Yksi demokratian ja filosofian sekä niiden välisen yhteyden 
luomisen olennainen edellytys löytyy Castoriadiksen mukaan 
kreikkalaisesta näkemyksestä maailmasta ja ihmisen elämästä 
eli kreikkalaisen imaginaarisuuden ytimestä.

”Paras tapa valottaa tätä on kenties viitata kolmeen kysy-
mykseen, joihin Kant tiivisti ihmisen intressit. Kahta ensim-
mäistä-”mitä voin tietää?” ja ”mitä minun tulee tehdä?”-kos-
keva loputon keskustelu alkoi Kreikassa, mutta niihin ei ole 
”kreikkalaista vastausta”. Sen sijaan kolmanteen kysymykseen 
”mitä minä saan toivoa?” on olemassa selkeä ja tarkka kreikka-
lainen vastaus, ja se on mahtava ja raikuva ”ei mitään”. Aivan 
ilmeisesti tämä vastaus on myös oikea.”

Collin kirjoittaa taas siitä miten keskinkertainenkin mieli-
kuvitus pystyy käsittämään, kuinka rajatonta sekä ehtymätöntä 
meitä ympäröivän elämän syke onkaan, mutta samaan hengen-
vetoon hän muistuttaa siitä, miten se elämän kiihkeys, minkä 
ihminen usein väärin ymmärtää maailman omistamiseksi sekä 
se kokonaisuuden halu, joka liittyy jokaiseen kokemuksen kii-
vaaseen juoneen, ja rajattu olemassaolon kudos, johon sotkeu-
tuneena ihminen lopulta löytää itsensä, ovat ääriään myöten 
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epätasapainossa. 
Nyt jälkikäteen tiedämme, ettei noin päässyt käymään, sillä 

Alhokin on vain huonon auransa vanki. Hänet muistetaan vain 
siitä ikävästä, mistä häntä syytettiin, ja mitä hän sai kieltämättä 
omalla käytöksellään aikaan, eikä siitä hyvästä, jota hän sai 
aikaan niin omassa ympäristössään kuin poliitikkona, vaikka 
edustikin byrokratiaa lisäävää ja verorahoja holtittomasti tuh-
laillutta demarieliittiä. 

Alhon ideana oli yrittää puhdistaa itsensä kirjoittamalla it-
sensä vapaaksi, ”improvisoimalla totuuttaan viimeiseen asti”, 
ja antaa sitten historian kuuluisan kliseisesti tuomita hänet. 
Hän halusi tuntea olevansa vapaa syyllisyyden taakasta, ja olla 
kerrankin ei Alice Millerin ”Lahjakkaan lapsen tragedia”-kir-
jassa kuvaama ikuinen kiltti tyttö, joka teki niin kuin häntä 
pyydettiin, vaan olla kerrankin piittaamatta muiden mielipi-
teistä (vaikka olikin saanut Millerin kuvaaman ”mustan kas-
vatuksen”, joka perustui olettamukseen että nöyryyttäminen 
oli lapselle hyväksi).

Jos lukee Platonin dialogia ”Valtiomies (Politikos)”, joka 
kytkeytyy suoraan ”Sofisti”-dialogiin, missä määritellään, mil-
lainen sofisti on sekä kysymykseen ei-olevasta, ymmärtää poli-
tiikan ja medioiden ongelmallisen suhteen taustoja paremmin. 

Tämä on mielenkiintoinen dialogi Platonin kootuissa 
teoksissa, sillä ”Valtiomiehessä” poliitikon ei tarvinnut olla 
epäilyttävä kilpailija filosofin kanssa vaan Holger Thessleffin 
”Platonin arvoitus”-kirjan mukaan yhteiskuntaa rakentava ku-
ninkaallinen hahmo”. Thesleff kuvaa miten keskustelu alkaa 
ensin pitkällä selityksellä dialogin teemasta ja metodista.

”Poliitikko samoin kun sofistikin on tavoitettavissa hänelle 
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tunnusomaisen erityistaidon piiristä. Tähän taitoon sisältyy 
kuitenkin varsinaisen tiedon aineksia (mm. episteme, gnosti-
ke). Pian nousee etualalle vaikeasti määriteltävä ”kuninkaan-
taito” (258e, vrt Euthydemos), joka tarkoittaa yhteiskunnan 
johtajan toimintaa.” 

Thesleff kertoo myös miten menetelmää kokeillaan johta-
jaan paimenena.

”Mutta meidän tulee nyt poistaa, Vieras jatkaa ,johtajaa ym-
päröivät hahmot, jotka väittävät paimentamansa laumaa yh-
dessä hänen kanssaan. Vieras tahtoo valaista kysymystä myytil-
lä, joka on nimenomaan ajatusleikki (268e). Tämä ns. Kronos 
myytti (268e-275e) vaikuttaa dialogin keskiosaa avaavalta väli-
soitolta, mutta sen tarkoitus on korostaa sitä, että valtiomiehen 
taitoa tarvitaan nykymaailmassa. Myytin jälkeen Vieras ryhtyy 
analysoimaan valtiomiehen taitoa uudestaan painottaen huo-
lenpidon merkitystä (epimeleia 276c, vrt. Alkibiades I) sekä 
kuninkaan ja tyrannina eroja. Takaisin valtiomieheen. Hänen 
taitonsa erotetaan nyt muista samankaltaisista taidoista, sofistin 
taito mukaan luettuna (287c-291c). Kuninkaan taidon täytyy 
perustua oikeaan tietoon ja suullisiin tai kirjoitettuihin lakei-
hin (284de) ja sitten dialektikon taitoa. Nykyisessä maailmassa 
ovat kiinteät, lakeihin sidotut normit välttämättömiä. Utopian 
sijasta nyt puhutaan toiseksi parhaasta valtiomuodosta.”

Thesleff kuvailee ”Valtiomies”-dialogia:
”Tämän toiseksi parhaan valtion oikeasta johtajasta sitten 

uudella analyysilla erotetaan epäaidot poliitikot, joilla on vain 
näennäistietoa (303c), ja sitten myös muita vaikuttajakatego-
rioita, kuten sotapäälliköt ja tuomarit.”

Lopuksi ”Vieras” puhuu siitä, miten todellisen valtiomiehen 
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pitäisi osata ”kutoa yhteen” erilaisia ihmisluonteita harmoni-
seksi ja hyvin toimiviksi kokonaisuuksiksi. Thessleff kuiten-
kin kirjoittaa sokraattisella ivalla, että on vahinko, jos tämä 
optimistinen kuva oikean valtiomiehen tehtävästä (Valtion ja 
lakien rajamailla) jäi niin epämääräiseksi hahmotelmaksi, ettei 
jälkimaailma ole sitä juuri huomannut. 

Kyse on muustakin. Colli muistuttaa, että osoituksena omis-
tamisen harhakuvasta ihminen jättää taakseen, ulkopuolelleen 
jälkiä, pysyviä ilmaisuja. Jokainen ilmaisu on samalla myös ko-
konaisuuden etsintää, kuten varsinaiset saivartelevat ja asioita 
tahallisesti miten vain halusivat väännelleet sofistit, jotka edus-
tavat tarinassa tämän päivän kielelle käännettynä valtamedioi-
ta, ja itse ”Valtiomies”- kirjan henki sitä halua ja täyttymätöntä 
toivetta, joka meillä kohdistuu johtajiimme.

Toimiessaan renessanssiajan Firenzessä de Medicien neuvon-
antajana ja ”Ruhtinasta” kirjoittaessaan Niccolo Machiavelli 
oli lukenet tarkkaan sekä Platonin IV-kirjan Valtion, Theai-
tetoksen että Sofistin ja Valtiomies”-dialogit, mutta huomasi 
vääryyden tekemisen olleen Platonille yksi tietämättömyyden 
muodoista, ja että sokraattinen paradoksi ”parempi kärsiä epä-
oikeudenmukaisuudesta kuin tehdä itse väärin”, voitiin, toi-
sin kuin Platon väitti ”Gorgiassa” (482c) ja ”Valtiossa” (I-III) 
oikeutta tehdä väärin, tehdä nimenomaan väärin politiikassa. 

Thessleff kertoo lopuksi, että paljon keskustelua on myös 
herättänyt Platonin esittämä filosofisesti perusteltu valheen tai 
fiktion hyväksyminen ”Valtiossa” (II 382bc):

”Kahden tason malli on taas otettava huomioon. Väärin 
ajattelu on pahempaa kuin epätoden puhuminen -usein myö-
hemmin vaaralliseksi katsottu periaate.”
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Synkin hetki
 

”Historia kompuroi häilähtelevän lampun valossa pitkin menneisyyden 
polku yrittäen järjestää uudelleen sen kohtauksia, herättää jälleen henkiin 
sen kaikuja ja sytyttää entisten aikojen kiihkeyttä kalpean kajastuksen voi-
min.”

-Winston Churchill marraskuussa 1940
 

Collin mielestä, niin kauan, kun kuoleman uskotaan olevan 
jotain todellista, jopa metafyysistä (tai pahuutta pidetään it-
sessään olevan, kuten aiemmin kirjoitin epäilynä ihmisen si-
säisestä dualistisesta ristiriidasta), olemassaolo ei voi näyttäytyä 
iloisena asiana.

”Nykyinen kokemus asettaa elämän periaatteen kuoleman 
periaatetta vastaan. Mutta muinaiselle viisaudelle kuolema on 
vain elämän heittämä pitkä ja huojuva varjo, joka ilmaisee 
välittömyyden ytimessä piilevää rajallisuutta. Tätä tarkoittaa 
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Herakleitoksen vihje, jonka mukaan Dionysos ja Haades ovat 
sama jumala. Freud vastaan Herakleitos: kumpi tietää enem-
män?”

Hyvin harvat meistä voittavat luonteenheikkoutensa, mutta 
lähes kaikki osaavat piilottaa ne jos on pakko. Ihmisen synkin 
hetki ei ole se synkkyyden kuilu mikä on pinnalla silmin ha-
vaittavissa näkyvissä vaan se, mikä jäävuoren tavoin piilotte-
lee pinnan alla näkymättömissä kuin sukellusvene syvänteessä 
vaanimassa saattuetta, tai alligaattori juomapaikalle saapuvaa 
janoista ja siksi varomatonta gnujoukkiota.

Juhani Mattila kertoo ”Nöyryytys” -kirjassaan miten lapsi 
voi saada kokemastaan vihasta voimaa ja jotkut pahasti nöyryy-
tetyt nuoret eivät lannistu vaan sisuuntuvat ja haluavat näyttää 
kiusaajilleen. Mattila muistuttaa kuitenkin, että koettujen kär-
simysten kääntäminen voitoksi vaatii onnistuakseen sen, ettei 
luovu omista toiveistaan ja haluistaan. Luulen että näin voisi 
selittää Winston Churchillin päättäväisyyden mennä vaikka 
läpi harmaan kiven ja osan hänen luonteensa sitkeydestä. 

Ja jos Colli heitti ilmaan kysymyksen, oliko Dionysos ja 
Haades sama jumala, kyseessä omasta hyvyydestä tai pahuu-
desta oli tyypillisimmillään Freud vastaan Herakleitos-henkien 
taistelussa, siitä Bertold Brechtin ”Setsuanin hyvä ihminen”- 
näytelmän perusoivalluksesta, että on oltava hieman paha jotta 
voi olla myös hyvä tai joskus on pakko tehdä sitä, mikä on 
vähiten pahaa. 

Samaa kai Ranskan Suuren Vallankumouksen 1789 jako-
biinijohtaja Maximillian Robespierre tarkoitti julistaessaan 
terrorinsa lähtölaukauksena kaikelle teurastettavalle kansalle 
Stalinin tavoin, että ilman hyvettä hirmuvalta on kohtalokasta, 
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ja että ilman hirmuvaltaa hyve on taas voimaton. Länsimaissa 
poliittinen pahuus ja sen oikeutus saa Machiavellin ”Ruhti-
naassa”, mikä on opas hallitsijoille, aatteeseen katsomatta hui-
pennuksensa johon aina vedotaan. 

Oma keskeneräisyys, tunteettomuus, kompleksisuus, ja 
kaikkinainen tuhoava kielteisyys sekä pahuus ovat laadul-
taan ihmistä sisältä nakertavaa syvää ja järkyttävää tyhjyyttä. 
Kaikkea muuta kuin silmälle miellyttävää katsella. Se on rai-
voa, huonoa käytöstä, muiden tunteista piittaamattomuutta, 
öykkäröintiä ja totuuden tahallista vääntämistä valheeksi niin 
omassa kuin julkisessakin elämässä. 

Se on usein myös pelkoa, häpeää ja muita kielteisiä tun-
teita, joita halutaan piilotella ja unohtaa, mutta jotka siksi 
ovat muuttunut pinnan alta näkyviksi, tai niin luulemme ja 
pelkäämme, kun yritämme unohtaa kompensoimalla henki-
lökohtaisia katastrofeja ja menetyksiämme mauttomuuksiin 
menemällä ja itsemme samalla tuhoten, haluamalla olla enem-
män kuin olemme.

Siksi omaa hyvää ja pahaa (onko paha teko milloinkaan oi-
keutettu?) arvioitaessa pitäisi puhua niitä sanoja (before and 
beyond words), jotka ovat muutakin kuin arjessa ja niille anne-
tuissa tehtävissä tiukasti kiinni, ja kysyä niitä kysymyksiä joita 
kukaan muu ei kysy, sillä vakiintuneita sanoja ja vastauksia 
pidetään itsestäänselvinä, koska niin on aina sanottu ja todet-
tu eli tulkittu asioiden olevan, vaikka tällä ei-näkymättömällä 
tasolla eivät näy kamppailut pelon, himon ja velvollisuuden 
”tehdä mitä käsketään jälkiä”, joista ajan myötä ihmisten sisin 
maailma kuin palapeli pikkuhiljaa rakentuvat.

Näitä asioita voi pohtia ensi-iltansa perjantaina 19.tam-
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mikuuta 2018 suomalaisissa elokuvateattereissa Sir Winston 
Churchillin syntymästä sellaisena sankarillisena ja päättäväisenä 
Churchillinä, kuin minkä jälkipolvet hänet tuntevat saaneessa 
”Synkin hetki” -elokuvassa, missä hieman Jope Ruonansuun 
näköinen ja bennyhillkatseisen näyttelijä, Gary Oldmanin esit-
tämä Sir Winston Churchill on vapiseva mutta ei järjetön van-
hus, joka on sulkenut pettymyksensä itsensä ja kovettanut sen 
ympärilleen suojaksi ulkomaailmaa vastaan kovaksi kuoreksi.

Elokuva ei kerro Hollywood -kaavan mukaan ritarillisesta 
rakkaudesta tai nyyhkytarinoita arjen sankareista, vaan yhdes-
tä ehkä maailmanhistorian tärkeimmästä älynväläys -hetkestä, 
jolloin kusisessa pakkoraossa ja umpikujaan joutuneessa anti-
sankarissa syttyy pelastava lamppu, kuin aikoinaan Aleksan-
drian vanhan maailman laivoja pelastaneessa majakassa, tai Pel-
le Pelottoman pikku apulaisen sähkölamppupäässä, merkiksi 
maailmojen tulevaisuuksia mullistavasta oivalluksesta, joka on 
merkitystasoltaan vähintäänkin Newtonin tai Einsteinin luok-
kaa ellei peräti enemmän; kyseessä on Churchillille langennut 
tähtiesiintyjän rooli 10.5.1940 lähtien, ja josta hän oli koko 
sodan ajan hyvin tietoinen.

Churchillin tekee mielenkiintoiseksi sekä hänen umpimieli-
seltä vaikuttava vahva persoonansa että hänen lähes äärioikeis-
tolaisen jyrkät mielipiteensä sen lisäksi että hän ensimmäisenä 
näki Stalinin viekkauden ja asettui niin häntä kuin Hitleriä 
vastaan yhtä päättäväisesti kuin sai houkuteltua Britannian 
pelastamiseksi hunajan tavoin Yhdysvallat monen eri mutkan 
kautta mukaan sotaan. 

Stalin yritti kuristaa nuoren neuvostovaltion jo kehtoonsa. 
Churchill näki ensimmäisenä kommunismin vapauden ja sivis-
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tyksen todellisena maailmanlaajuisena uhkana. Churchill tajusi 
myös ensimmäisenä, että Stalinissa oli jotain kammottavaa. 
Kun hän myöhemmin tapasi ensimmäistä kertaa Stalinin, Sta-
lin sanoi, että jos Hitler keksi helvetin, niin hän teki sopimuk-
sen pirun kanssa.

Churchill on ilman muuta yksi 1900-luvun merkittävim-
mistä poliitikoista, vaikka osin Churchillin tekemien virhear-
viointien ja katteettoman optimismin takia, britit hävisivät jär-
jestelmällisesti kerta toisensa jälkeen saksalaisille vuosien 1940 
ja 1942 välillä. Jälkipolvia kutkuttaa kysymys miten ja miksi. 

Ja koska Churchill ei kirjoittanut mitään mitä hän näistä 
asioista ajatteli tai esim. Rooseveltista, Eisenhowerista, sir Alan 
Brookesta, kuningas Yrjö VI:sta sekä hallitus- ja puoluetove-
reistaan, emme valitettavasti tiedä kovinkaan paljon hänen 
todellisesta minästään ja päätöstensä taustalla olevista asioista 
(sen sijaan Churchillin omasta elämänkerrasta voimme lukea 
kunnon elämänkertojen tavoin juuri sen minkä omaelämän-
kerturi haluaa meidän lukevan). 

Churchill oli hyvin monimutkainen ja ristiriitainen henkilö 
ja poliitikko, joka olisi sopinut paremmin meidän aikaamme 
kuin 1900-luvun alun jäykkään hallintokulttuuriin. Mutta hän 
oli mies, josta Wharton Schoolin professori Robert House olisi 
voinut sanoa, että hänellä oli taito saada alaiset sitoutumaan 
johtajansa elämäntehtävään, tekemään merkittäviä henkilö-
kohtaisia uhrauksia ja yrittämään parhaansa sekä työssä että 
työnsä ulkopuolella. 

Kerrotaan, että kun Teheranin konferenssissa Churchill olisi 
sanonut voitonriemuisesti Stalinille Jumalan olevan liittoutu-
neiden puolelle, oli pirullinen Stalin vastannut voitontahtoi-
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sena, että piru oli hänen puolellaan, koska piru oli hyvä kom-
munisti.

Churchill oli mies, joka päätti itse kaikesta ja uskoi itseensä 
tappioista ja virheistä huolimatta. Kansa piti hänestä ja hänessä 
oli sen verran näyttelijää ja karsimaa, että hän sai sähköistettyä 
pienimmänkin asian draaman lakien mukaan huippujännittä-
väksi kokemukseksi.

Englanti ei olisi Punch-satiirilehden kotimaa, ellei politiik-
kaa ja politiikkoja irvailtaisi yhtä armottomasti kuin he te-
räväkielisyydessään tekevät toisilleen, kuten olemme saaneet 
huomata alahuoneen värikkäistä keskusteluista, jotka ovat 
jatkuneet parlamentarismin isänä pidetyssä Englannissa jo yli 
500-vuotta. 

Churchil oli jatkuvan pilkan kohde. Hänestä sanottiin ver-
hoillun kohteliaasti, ettei hän ollut hullu, ei todellakaan, mutta 
omahyväinen sekopää, jonka virheet olivat hänen epätäydel-
lisen persoonansa jätettä; ”sekoitus ylimielisyyttä, tunnetta, 
nautinnonhalua, itsepäisyyttä ja sokeaa uskoa omiin kykyihin”.

Moni kysyykin, miten selvästikin vanhan ajan jyräämää 
tottunut sarvikuono, joka muistettiin tuhoisan Gallipolin so-
taretken suunnittelijana vuodelta 1915, Venäjän bolsevikkien 
vastaisen sodan kannattajana vuodelta 1919, Intian itsehallin-
non vastustajana 1933-1934, kuningas Edward VIII:n kan-
nattajana kruununluopumiskriisissä 1936, pysyi niin pitkään 
politiikassa pinnalle, varsinkin kun näytti että hänellä oli hallit-
sevassa eliitissä ja omassa puolueessaan hyvin vähän tukijoita?

Eräs vastaus on Churchillin erinomainen puhetaito ja oival-
luskyky. Winston Churchillille se on elokuvassa kuin vahingos-
sa vaimon hävittämä tai hukkaama ja piilottama Ciceron teos 
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”Puhujasta”, joka kuului antiikin retoriikan ja myöhemmin 
viktoriaanisesta ajasta lähtien englantilaisten yksityiskoulujen 
tärkeimpiin teoksiin. 

Ylivoimainen kyky puhua ja tiivistää tunnelmia, oli 
Churchillin tavaramerkki. Siksi Churchill, joka osasi johdat-
taa myös harhaan, tiesi, että suuri puhe ei ainoastaan kyennyt 
ilmentämään aikansa totuutta, vaan myös yhtä hyvin suuria 
valheita. Ciceron kirja käsittelee juuri näitä asioita, joita klas-
sinen retoriikka piti niinä ominaisuuksina, joita sen mielestä 
täydellisellä puhujalla piti olla ollakseen luokkansa primus ja 
yliveto. 

Juuri sitä Winston oli epäonnekseen ollut koko ikänsä älylli-
sestä omaperäisyydestään huolimatta, muttei kuitenkaan aivan 
riittävästi. Häneltä tuntui puuttuvan jotain hyvin tärkeää ja 
sen mukana kaikki mikä olisi erottanut hänet tavanmukaisista 
ystävistään tai keskinkertaisista kilpailijoistaan; orjallisesti nou-
datettu vanhanaikainen englantilaisten public schoolien hyvää 
tarkoittama periaate ja asenne noudattaa orjallisesti cicerolai-
suutta (cicerolaisen perinteen mukaan vastustaja piti lytätä niin 
nopeasti kuin mahdollista kanveesiin ilman vastaväitteiden 
mahdollisuutta uuvuttavan faktatodistelun jäljiltä), mikä oli 
jähmettänyt Churchillissä sisällä lapsuudesta lähtien tulivuoren 
lailla velloneen kuuman ytimen hyödyttömäksi ilkeydeksi ja 
koppavuudeksi, josta ulkopuoliset olivat saaneet maistaakseen 
ikäviä makupaloja raivokohtauksina, uppiniskaisuutena ja it-
sepäisyytenä.

Ehkä siksi myös hänen tuon ajan hyvistä käytöstavoista 
poikkeavaan tapaansa ilmaista itseään ja asiaansa, puututtiin 
niin kärkkäästi, alleviivaten jatkuvasti hänen ärsyttävyyttään, 
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joka toisaalta nosti hänet joukosta esiin ja päätä pidemmäksi 
muita, mutta teki samalla hänestä muiden irvailun maalitaulun 
ja silmätikun, johon oli aina helppo viitata kun tarkoitettiin 
sen ajan häirikköä ja ällötystä, joka luuli itsestään liikoja, kuten 
pääministeri Stanley Baldwin teki vuonna 1935, kun hän selit-
ti haluttomuuttaan nimittää Churchill omaan hallitukseensa 
ivallisesti, mutta tietämättään ennusti pilkasta huolimatta sa-
malla oikein.

”Jos tulee sota ja kuka voi väittää, ettei tulisi, meidän täytyy 
säilyttää ”hänen tuoreutensa”, jotta hän voi toimia pääminis-
terinä.”

Winston Churchill ei ollut kuka tahansa brittiläisen histo-
rian suurhenkilö. Kaikkea muuta. Mielenkiintoiseksi hänen 
olemuksensa tekee vertailu esimerkiksi samaan aikaan vaikut-
taneeseen J.K. Paasikiven ärhentelyyn ja ylettömään sikarien 
poltteluun sekä kalliiden tärpättien lipittämiseen. 

Kansallisen työväenpuolueen kansanedustaja Harold 
Nicholson kirjoitti Spectator-lehteen ylistävästi Churchillistä, 
kehuen hänen Elisabeth I:sen aikaista elämäniloaan.

”Hänen älynsä kohoaa korkealle ilmaan kuin voimakas 
suihkulähde, joka kimaltelee jokaisessa auringonsäteessä ja 
uudistuu jatkuvasti mielikuvituksen ja mielleyhtymien purs-
kahduksilla.”

Poliittiselta imagoltaan hän oli lähellä Mauno Koivistoa tie-
tyssä ”epäpoliittisuudessaan ja hajuraon pitämisessä poliitik-
koihin”, kuten Winston Churchillin sotavuosista 1940-1945 
(Docendo 2011) kirjan kirjoittanut Max Hasting on todennut.

”Oli täysin oikein, että hän johti koalitiohallitusta, sillä hän 
ei ollut koskaan puolueen mies. Hän oli ”sui generis”, tavan-
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omaisen politiikan rajojen ulkopuolella, eikä hän tuntenut 
oloaan kotoiseksi konservatiivipuolueen seurassa sen enempää 
kuin puoluekaan hänen seurassaan. A.G. Gardiner kirjoitti 
Churchillistä vuonna 1914: Hän ei ajatellut kysyä puolueen 
neuvoa sen enempää kuin autonkuljettajakaan kysyisi autol-
taan neuvoa.”

Hastingsin kirja on kattava ja hyvin itse päähenkilön ajatuk-
sia, puheita sekä mielentiloja niin omien huomioidensa, tois-
ten sanomisten kuin sen ajan valtamedioiden kommentoiva. 

Monen poliitikon mielestä häntä oli pidettävä silmällä, mut-
ta hän meni jo omia menojaan eikä kenelläkään ollut enää 
valtaa häneen tai haparoivaa alkua lukuun ottamatta nokan-
koputtamista hänen sanomisistaan ja tekemisistään, joihin tuli 
kostoksi ylimielinen sävy, kuten esimerkiksi 10. toukokuuta, 
kun hän sai vallan ja oli omien sanojensa mukaan hurmioi-
tunut, tuntien syvää helpotusta ”koska viimeinkin hänellä oli 
valta antaa ohjeita koko näyttämölle”, kerrotaan Hastingin 
kirjassa.

Kirjan alkutapahtumat ovat kuin suoraan elokuvasta ja ku-
vitettua historiankirjoitusta: Englanti valmistumassa sotaan 
Saksaa vastaan, mutta niitä pitää tulkita tietyn välimatkan 
päästä itseään korostaneen uhoajan riemuna ja merkkinä voi-
tosta, kuin sanoina, jotka olisivat olleet totta tai aidosti synty-
neitä, sillä yllättävän monille Neville Chamberlainin ja lordi 
Halifaxin syrjäyttäminen oli synkin päivä heidän siihenastises-
sa elämässään, ja he tunsivat itsensä surullisiksi, petytyiksi ja 
vihaisiksi kun Churchill mahtipontisesti leveili alahuoneessa 
uudesta korkeasta asemastaan.

”Minusta tuntuu kuin olisin kävellyt kohtalon mukana ja 
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kuin koko siihenastisen elämäni olisi ollut ainoastaan valmen-
tautumista tätä hetkeä ja tätä koetusta varten.” 

Isaiah Berlin kirjoitti Churchillin nähneen historian- ja elä-
män -suurena renessanssiajan kuvaelmana: kun hän ajatteli 
Ranskaa tai Italiaa, hän näki Berlinin mielestä eloisia histo-
riallisia kuvia. 

Siitä huolimatta Churchilliä voidaan pitää lahjojensa ja mer-
kityksensä takia brittien ehkä yhtenä merkittävimmistä henki-
löistä, josta oikeasti tiedämme hyvin vähän, koska hän halusi 
niin itse mm. päättämällä, ettei pidä päiväkirjaa ettei ihan kaik-
ki mitä hän ajatteli ja teki olisi paljastunut suoralta kädeltä.

Siksi briteissä harrastettu valtava Churchill -tutkimus (suo-
meksi Churchillistä löytyy vain alta kymmenen pätevää ja 
kiinnostavaa kirjaa) on joutunut kohtaamaan Max Hastingin 
tavoin Samuel Johnsonin kohtalon kun hän yritti kirjoittaa 
Oliver Cromwellin elämästä, sillä kaikki mitä hänestä tiedet-
tiin, oli sanottu ja kirjoitettu paperille niin moneen kertaan, 
ettei Cromwellista ollut mitään uutta sanottavaa -tai niin vielä 
tuolloin luultiin.

Churchill tutkimuksesta voi sanoa, että ”Synkin hetki”-elo-
kuva ja Hastingsin kirjoittama kirja sopivat yhtä aikaa pariksi 
niille syvällisempää tietoa Churchillistä, hänen persoonastaan 
ja hänen tavastaan sanoa ja olla sanomatta asioita kiinnostu-
neille (kenties huipputoimittajaksi tai -poliitikoiksi haluaville), 
jotka ovat kiinnostuneita avarasta anglosaksisesta historian-
kirjoituksesta, mikä uskaltaa kysyä ja etsiä vastauksia, joita ei 
aiemmin ole totuttu kysymään tai vastaamaan. 

Churchilliä on nimenomaan tutkittava tarkkaan joka kan-
tilta Hastingsin tapaan hänen puheidensa ja henkilönsä väliin 
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jäävällä harmaalla alueella jättämättä pienintäkään vihjettä 
tarkastamatta tai kiveä kääntämättä hänen urallaan sodan joh-
tajana 1940-1945. Hastings kertoo Churchillin olleen sielul-
taan sotilas, joka heräsi eloon taistelukentillä, olihan hän niitä 
harvoja Britannian pääministereitä, jotka olivat omin käsin 
tappaneet vihollisia taisteluissa. 

Ehkä Churchilliä siedettiin sodan epävarmuuden keskellä 
Erich Frommin teoksen ”Pako vapaudesta” tarkoittamalla ta-
valla, sillä liiallinen vapaus toi ihmiselle ahdistusta. Sitovien 
elementtien puuttuminen elämässä loi epävarmuutta sekä tun-
teen elämän suunnan ja tarkoituksen puutteesta.

Yksi avainrepliikki arvoitukseen nimeltään Churchillin sisin 
ja piilossa pysynyt todellinen olemus, voisi olla Churchillin 
vastaus Hastingsin kirjansa lopulla (s.522) kertomassa kohdas-
sa tarinaa, kun Churchillin Mary-tytär kysyi iäkkäältä isältään, 
puuttuiko tältä omasta mielestään jotain kunnianosoitustensa 
vaikuttavasta joukosta?

”Olisin halunnut, että isäni olisi ehtinyt nähdä minun teke-
vän elämälläni jotain.”

Tai sitten se oli vain hänelle tyypillistä tarkkaa laskelmointia 
tulevia jälkipolvia varten, sillä Churchill oli tuskallisen tietoi-
nen jokaisen hänen sanomansa sanan historiallisesti korkeasta 
arvosta.

Ja vaikka hän oli sotilas sisältäpäin, hassua kyllä, Churchill ei 
Hastingsin mukaan tuntunut aluksi oikein ymmärtävän mikä 
suhteellinen ero Hitlerin Wermachtin ja Luftwaffenin taistelu-
valmiudella oli verrattuna Ranskan ja Britannian armeijoihin. 
Hastingsin ohje lukijoille onkin hyvä, että historian täytyisi 
katsoa Churchilliä kokonaisuutena, kuten hänen sodanaikaiset 
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maanmiehensäkin joutuivat tekemään. 
Tässä oli Churchillin yksi suuri nerouden voima, sillä hän 

sensuroi itsensä ja sodankäyntinsä kansaa varten valmistetuksi 
myyttiseksi legendaksi, jossa hänestä näytettiin vain haluttu 
puoli kansalle ihan kuin Yhdysvaltojen 90-luvun Irakin so-
dassa nimeltään ”Operaatio Aavikkomyrsky”, jossa toimittajia 
ei päästetty Vietnamin sodan aiheuttamien traumojen takia 
lähellekään sota-aluetta ja suuri yleisö näki televisiosta vain 
sotilastiedustelun itsensä tuottamia uutiskatsauksia siististä 
ja melkein inhimillisestä sodasta (joka maksoi kyllä maltai-
ta), joissa täsmäohjukset lentelivät taivaalla ja osuivat tarkasti 
maaleihinsa kuten Hastings kirjoittaa.

”Ei niinkään keskittyä tahroihin, jotka syntyivät hänen ajoit-
taisista ylilyönneistään ja äkkipikaisuudestaan. Siinä missä kan-
sakuntien johtoon on rauhan aikana syytä valita järkeviä ja 
kohtuudenmukaisia henkilöitä, sodan aikana on olemassa vah-
vat perusteet johtajille, jotka ovat joskus valmiita ylittämään 
järkevyyden rajat, niin kuin Churchill teki vuosina 1940-1941. 
Hänen ensisijainen luonteenpiirteensä oli tahdonvoima. Se oli 
hyvin keskeinen osa hänen menestystään sodan alkuvuosina, 
ja vaikuttaa järjettömältä ehdottaa, että hänen olisi pitänyt 
muuttua säyseämmäksi, vain koska hänen itsepäisyytensä joh-
ti hänet joskus kannattamaan väärin arvioituja pyrkimyksiä 
vuosina 1943-1945.”

Vaikuttaa hyvältä lähtökohdalta ja kannattamisen arvoisel-
ta näkökulmalta, sillä Churchill osoitti olevansa erehtyväinen. 
Hänessä asui myös valtava ego ja itsekeskeisyys suurmiesten 
tapaan. Hän oli kylmäverinen mutta osasi näyttää tarpeen tul-
len myös inhimillistä myötätuntoa ympäristössään.
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Churchillin puheet ovat omaa luokkaansa, vaikka ne kirjoi-
tettuna eivät saa samaa maagista tuulta ja loistokkuutta sanojen 
siipien alle, kuin mitä ne radiosta kuultuna kuninkaasta alim-
paan kadunlakaisijaan ympäri maailman saivat ihmeellisesti 
aikaan. 

Simon Sebag Montefiore kertoo kirjassaan ”Suuret pu-
heet jotka muuttivat maailmaa” (Ajatus -kirjat 2008), ettei 
Churchillin mahtipontinen puhetyyli ja puhetapa aina sopinut 
ajan henkeen.

”Churchill valittiin ensimmäisen kerran alahuoneeseen 
vuonna 1901. Hänen siellä pitämiensä puheiden harjoitellut 
kuviot saivat osakseen kritiikkiä irrallisuudesta sekä siitä, että 
ne eivät juuri edistäneet keskustelua. Churchill toitotti lopu-
najan viestejä niin usein, että sekä poliitikot että kansalaiset 
alkoivat menettää niihin kiinnostuksensa. Vuodesta 1938 toi-
sen maailmansodan alkuun saakka hänen puheidensa sanoma 
alkoi kuitenkin saada enemmän huomiota. Noustuaan pää-
ministeriksi vuonna 1940 Churchill oli yhtäkkiä oikea mies 
oikeassa paikassa, ja lopulta hän kykeni käyttämään erikoisia 
puhujankykyjään kannustaakseen ja tukeakseen koko Ison-Bri-
tannian kansaa kamppailussa kansallissosialistisen Saksan uh-
kaa vastaan.”

Tästä puheesta tapahtuu elokuvan käännekohta: Churchill 
ole enää ongelma ympäristölleen silloin kun kyse on hänen ym-
märtämästään totuudesta, mikä ei ollut helppo ja yksioikoinen, 
vaan muotoutumassa olevana vaikea ja moniselitteinen myös 
hänelle itselleen, vaikka juuri se oli epäsovinnaisen muotonsa, 
ja räjähtävän sisältönsä takia sovinnaisen ympäristönsä mielestä 
väärä sekä tuomittava, niin kuin Winston itse oli ollut aiemmin 
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myrkkyä sovinnaisuudelle ja rauhalliselle yhteisymmärrykselle, 
ainakin oman puolueensa konservatiivien mielestä (pitää muis-
taa että Churchill loikkasi kymmeneksi vuodeksi kilpailevaan 
liberaalipuolueeseen härnäämään konservatiiveja ja siltä ajalta 
on peräisin hänen ja konservatiivijohtajien kyräilevät suhteet 
ja suoranainen viha).

Simon Sebag Montefiore kertoo Winston Churchillin kärsi-
neen lievästä änkytyksestä ja sammaltavasta puheesta.

”Heti alusta lähtien hän aikoikin luonnostella puheitaan 
niin, että hän välttäisi useita vaikeaksi kokemiaan jokapäiväi-
siä puhetapoja. Hän tapasi puheterapeutteja ja harjoitteli sekä 
sanoja, että eleitä peilin edessä, kunnes hän oppi hallitsemaan 
taitonsa. Hän käytti joskus viikkoja laatiakseen puheita hioen 
ja parannellen, ja kehitti tällä tavoin ainutlaatuisen tyylin. 
Churchillin sanavarasto oli hyvin laaja, ja hän nautti saades-
saan upottaa puheisiinsa kekseliäitä sanaleikkejä, alkusointuja, 
eläviä kuvauksia sekä vertauksia.” 

Ehkä hän siksi tuli ”änkyttäjä-Bertienä” sukunsa parissa tul-
leen kuningas Yrjö VI:n kanssa hyvin toimeen pienten alku-
vaikeuksien jälkeen pitkän sodanaikaisen pääministerikautensa 
aikana. 

On jännittävä nähdä vuoden sisällä nämä kaksi ”olosuhteit-
tensa yläpuolelle nousseet ja itsensä voittaneet puhevammaiset” 
historian silmissä kunnioitettuina suurmiehinä, molemmat vii-
me vuonna elokuvateattereihin tullut ”Kuninkaan puhe”-elo-
kuvaa ja ”Synkin hetki”-elokuvaa keskenään verraten, sillä 
Churchill-elokuvassa sekä kuningas että hänen pääministerinsä 
ansaitsevat toistensa luottamuksen vahvan tahdonvoimansa ja 
lujan peräänantamattomuutensa ansiosta.
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Englantilaisille Georg Bernard Shawn ”Pygmalion”-näy-
telmä, sekä siitä tehdyn musikaalin, ”My Fair Ladyn” Henry 
Higgins, opetti jo aikoinaan, ettei toivottomia tapauksia ole. 

Kuninkaan puhe-elokuvasta taas opimme, että puhujan on 
ajateltava aina puhuvansa vain yhdelle henkilölle. Elokuvassa 
”Kuninkaan puhe” Iso-Britannia julistaa vuonna 1939 sodan 
natsi-Saksaa vastaan, ja änkyttävä kuningas Yrjö VI kutsuu 
paniikissa puheopettajansa Buckinghamin palatsiin, jotta 
puheopettaja voisi auttaa häntä valmistautumaan tulevaa ra-
diolähetystä varten. Elokuva keskittyy siihen, miten hänen on 
määrä puhua radion kautta Britannialle ja koko Brittiläiselle 
imperiumille. 

”Miljoonien ihmisten kuunnellessa lähetystä ympäri maa-
ilmaa Yrjö VI teeskentelee puhuvansa valtavan kansanjoukon 
sijaan ainoastaan puheopettajalleen, joka ohjaa häntä ääneti 
koko puheen ajan. Puheen jälkeen kuningas ja hänen perheen-
sä astuvat palatsin parvekkeelle, jolloin tuhannet radiolähe-
tystä kuuntelemaan kerääntyneet lontoolaiset alkavat hurrata 
ja osoittaa suosiotaan. Elokuvan lopuksi kerrotaan, että koko 
toisen maailmansodan ajan kuningas Yrjö VI piti useita pu-
heita ja että hänen puheopettajansa oli läsnä niistä jokaisessa.”

Kuten myös kuningas Yrjö VI, oli Winston Churchill epä-
täydellinen, väärässä ja avuton epätoivossaan ulkopuolisen pai-
nostuksen alla. Hän oli melkein vähällä tehdä sisäisen rauhan 
itsensä ja oikeassa olemisensa tarpeensa kanssa pikkupakosta, 
hieman allapäin, ja osin jo luullen menettäneensä koko pelin, 
sillä hänkin ajatteli, tunnistaessaan ajatuksensa harhailun van-
huuden heikkouden merkiksi, että järkevintä olisi ollut vallan 
ja politiikan suhteen vihdoinkin, haaveilemansa pääministeriy-
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den vanhana ukkona saaneena, ja oman sielunrauhansa takia, 
fiksumpaa, selvitäkseen uuden asemansa ristipaineista, omak-
sua stoalainen asenne, suhtautua tyynen rauhallisesti kaikkeen 
minkä kohtalo hänelle oli sattumanvaraisesti tarjoava.

Hastings mainitsee Churchillin yhden suurista lahjoista yh-
den, että hän pystyi puhelahjoillaan nostamaan kuolevaisten 
teot ja myös epäonnistumiset majasteettiseen arvoon.

”Hänen lausuminaan sanat eivät jääneet pelkiksi tosiasioi-
den toteamuksiksi tai aikeiden ilmaisuksi, vaan ne toimivat 
ainutlaatuisena hallintomenetelmänä; tässä hänen apunaan oli 
radiolähetysten mukanaan tuoma voima. ”Hänen maanmie-
hensä ovat alkaneet ajatella, että hän sanoo juuri ne asiat, joita 
he itse haluaisivat sanoa, jos vain osaisivat”, Moran kirjoitti. 
”-Ehkä ensimmäisen kerran elämässään hän näyttää katsovan 
asioita tavallisen ihmisen silmin. Hän edelleen sanoo, mitä hän 
sillä hetkellä tuntee, mutta nyt hän puhuu koko kansakunnal-
le.”

Tässä hän lähestyy ”Kuninkaan puheen” yksinäistä ja änkyt-
tävää kuningasta, jakaen saman tehtävän ja kohtalon kansan 
palvelijana (Churchill toisti aina pelisilmän omaavana julkisesti 
olevansa ”vain tavallinen kansan palvelija alahuoneessa”). 

Molemmat ovat löytäneet kotinsa subjektiivisesta kokemi-
sesta ja sen välittämisestä kansalle kuin yhdestä suusta puhuen 
suoraan jokaisen radiokuuntelijan korviin sanomansa levittäen 
niin tehokkaasti ettei paljon muuta tarvittu kansakunnan yh-
tenäisenä ja yksimielisenä pitämiseksi.

Churchill oli kylläkin parantumattomasti nykyajan näkö-
vinkkelistä itsekäs narsisti, oman aikansa ja luokkansa häilyvä 
muisto nykyajassa, johon hänellä oli silti yllättävän heiveröinen 
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ote. 
Mutta hän oli, ja aikoi olla, muutakin kuin tuntemattomaksi 

jäävä suuruus, ei siksi että tunsi olevansa oikeassa, vaan koska 
hänellä oli sisäinen pakko olla jotain muuta mitä muut eivät 
olleet eivätkä kyenneet olemaan. 

Churchill ei aina saanut kaikkien brittien kunnioitusta ja 
luottamusta, kuten Hastingsin kirja osoittaa, mutta hänen 
lausuminaan sanat eivät jääneet pelkiksi tosiasioiden totea-
muksiksi, ehkä osin siksi, että huomio oli hänelle huumetta, 
ja kuuluisuus peili, jonka pinnalla hän näki vilaukselta toive-
minänsä, vaikka epäili koko ajan ja oli enemmin ja enemmin 
hämillään siitä. 

Mutta vain hetken, sillä epäilys kalvoi häntä, ja hän oli kah-
den vaiheilla muistaessaan kouluajoilta latinanopettajan Pub-
lius Syriukselta lainaamat sanat.

”Typerää valittaa vastoinkäymisistä, jos vika on omassa it-
sessä.”

Hastingsin mukaan hän sai kuitenkin miljoonat ihmiset 
katsomaan taistelukentän hävityksen ylitse, olemaan välittä-
mättä kurjista kotioloistaan, puutteen ja ponnistusten keskellä, 
ja näkemään kamppailussaan ja uhrauksissaan korkeamman 
tarkoituksen.

”Tämä oli tietenkin erityisen tärkeää tappion välttämiseksi 
vuosina 1940-1941, sillä myöhemmin liittoutuneet pystyivät 
varmistamaan voittonsa ylivoimaisin mies- ja materiaalivah-
vuuksin. Churchillin retoriikalla on ollut merkittävä osa siinä, 
että jälkipolvet ovat pitäneet Hitleriä vastaan käytyä taistelua 
”hyvänä sotana”. Hän selitti taistelun erinomaisella tavalla, jon-
ka ihmiset ymmärsivät, niin silloin kuin nytkin.”
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Lopulta Churchill tuli, näki ja voitti puolelleen koko ihmis-
kunnan valoisan tulevaisuuden asialle. Hastings väittää kirjas-
saan, että hän uskoi itse lujasti Britannian suuruuteen ja pystyi 
siksi säilyttämään Britannian itsekunnioituksen.

”Se, mitä Churchill teki vuosien 1940 ja 1945 välillä, mää-
rittää merkittävästi kansakunnan kuvaa itsestään vielä 2000 
-luvullakin.” 

Ihan samoin kuin mitä Tali-Ihantalan torjuntavoitto, Tal-
visota ja myyttinen Valkoinen Kenraali sekä suomalaisten 
puolustustahto- ja kyky, ovat saaneet aikaan päissämme so-
ta-aikojen propagandan johtajan, Kustaa Vilkunan osaavan 
tiedostusjoukkion nerokkaista aivoituksista.

Juuri tästä sisäisestä kamppailusta, pelkojen voittamisesta, 
itsensä löytämisestä elokuva kertoo sekä Churchillin omassa 
yläluokkaisessa erinomaisuudessaan hyvin samanlaisesta budd-
ha -heräämisestä oman ääliömäisyyden ja typerän pätemisen 
turhuudesta, kuin mitä Bertrand Russel koki kuuluisassa tak-
simiesheräämisessään keskustellessaan tavallisten ihmisten 
kanssa arjen keskellä normaalilla englannilla eikä hienoston 
tai älymystön verhotulla salakoodilla. 

Molemmilla oli ollut takanaan pitkiä, asiapitoisia luentoja ja 
puheita, kliinistä vakuuttelua ja todistelua ylhäiseltä kateederil-
ta vaikeaselkoisella munkkilatinalla sisällön kärsiessä muodon 
vaatimuksista, samaan tapaan kuin aikoinaan katoliset papit 
papattaessaan latinaa ymmärtämättömälle kansalle, ja saivat 
jos saivat, sanomastaan perille 0,000099 prosenttia.

Churchill tuntuu ajattelevan Euripideksen sanoin itseään 
tutkiskellessaan, että jos olisi joku toinen ja näkisi itsensä näin 
kärsimässä, hän itkisi säälistä, sillä miehen tulee kestää kaikki, 



378

mitä eteen tulee. Hän ei anna luontonsa lannistua epäonnes-
ta, vakuuttaen päinvastoin itselleen onnekkaan jäävän ilman 
vastoinkäymisen antamaa opetusta ellei uskalla lähteä mukaan 
tähän leikkiin. 

Siksi voimakastahtoinen ja intuitiivisesti oman epäilynsä 
todellisuuden oikeasta luonteesta tietävä Churchill käy jaako-
binpainia omien demoniensa kanssa; hän tietää toisaalta, että 
”Onnetar”, eli Rouva Fortune, suosii rohkeita niin, että tar-
peen tullen jokainen, myös hän, pystyy ylittämään voimansa, 
mutta myös sen, että pelko kangistaa kielen, ja että se joka 
siittää itse pelkoa, ei voi olla itse peloton, ja kun etsii vaikeuk-
sia, myös niitä löytää. 

Toisaalta Churchill varoi paljastamasta näitä ajatuksiaan ke-
nellekään, sillä hän pelkäsi näin jakavansa hänen hullutuksiaan 
ja epäjohdonmukaisuuksiaan liikaa jälkipolville. Churchill oli 
kuitenkin yksi niistä harvoista näyttelijöistä, jotka osoittautui-
vat saamansa roolin arvoiseksi; hän oli ihan omaa luokkansa 
omassa ylhäisessä sarjassaan kaukana muista aikansa kilpaile-
vista poliitikoista.

Sir Edvard Bridges, Churchillin kabinettisihteeri kirjoitti 
Churchillin merkityksen vuosina 1940 ja 1942 välillä olleen 
enemmän kuin suuri.

”Kaikki riippui hänestä ja vain hänestä. Ainoastaan hänel-
lä oli mahdollisuus saada kansakunta uskomaan, että se voisi 
voittaa.”

Näihin jälkikäteen lausuttuihin ylistäviin sanomisiin on suh-
tauduttava tietyllä ymmärryksellä ja varauksella. 

Pitää muistaa, että ”änkyttäjä-Bertiekin” oppi ”Kuninkaan 
puheessa” lopulta paperista puhumaan, ja sillä tavoin nouse-
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maan lähes Churchillin veroiseksi yhtenäisyyden ja vastavoi-
man symboliksi radiota kuuntelevan kansanosan keskuudes-
sa, ilman että olisi ollut yhtä lujaluontoinen tai älykäs kuin 
Churchill. 

Churchillistä kirjan kirjoittanut Chris Wrigley asettaakin 
Bridgesin ylistyksen epäilyn valokeilaan vihjaamalla, että kun-
nianosoitus saattaa hieman liioitella Churchillin korvaamatto-
muutta, niin kuin tekikin.

Hastings näkee asian taas niin, että mikäli Churchillin reto-
riikka ja persoonallisuus olisivat olleet vähemmän merkittäviä 
tai mikäli hän olisi itse ollut vähemmän rakastettava, hänen 
aikalaisensa ja jälkipolvet olisivat saattaneet arvostella jyrkem-
min joitakin hänen sotilaallisia päätöksiään.

Tällä Hastings viittaa sekä Churchillin virhearviointeihin 
sodassa että hänen ylisuuriin ja lähes ideaalisiin odotuksia ko-
mentajien suhteen. 

Britannian armeija tai sen johto ei näet Hastingsin mukaan 
täyttänyt hänen korkeaa soturi-ihannettaan, niin kuin odotet-
tavissa oli. Samoin särö Churchillin luonteessa oli Hastingsin 
mukaan tietty kylmäkiskoisuus ympäristöään ja todellisuutta 
kohtaan, joka koitui myös hänen surulliseksi kohtalokseen.

”Ainoa häntä vastan osoitettu syytös, joka jäi kansan mie-
liin ja aiheutti hänen vaalitappionsa vuonna 1945, oli peräisin 
hänen välinpitämättömästä asenteestaan uuden yhteiskunnan 
luomiseen. Moran kirjoitti vuonna 1943: ”Winstonille sota 
on pikemminkin päämäärä itsessään kuin keino päämäärän 
saavuttamiseksi.” Britannian kansalaiset ymmärsivät hänen 
piittaamattomuutensa kotimaan arkipäiväisistä kysymyksistä 
ja toimivat siten järkevästi häätäessään Churchillin Downing 
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Streetiltä vuonna 1945, samoin kun he olivat toimineet jär-
kevästi kannattaessaan hänen pääsyään sinne vuonna 1940.”

Hastingsin sanat sekä briteistä että hallitsijoistaan edusta-
vat sitä samaa ”common senseä”, jota saarivaltiokunta ja sen 
kuuluisat ajattelijat ovat 1600-luvun Sir Baconista, David Hu-
meen, Adam Smithiin (näkymätön käsi) kunniakkaasti saaneet 
terveen järjen ja ihmettelemisen avulla muun maailman iloksi 
aikaan. 

Hastingsin ”common sense” ilmenee toteamuksessa, ettei ol-
lut olemassa mitään kunniakasta toimintatapaa, jolla olisi voitu 
välttää Britannian vararikko ja nääntymys vuonna 1945 tai sen 
jääminen uusien ensisijaisten maailmanvaltojen, Yhdysvaltain 
ja Neuvostoliiton, varjoon.

Churchill, joka on vanhan ja muodista ohilipuvan aris-
tokraattisen ajan viimeinen näkyvä jäänne, jonka viimeisetkin 
etuoikeudet ja linnakulttuurin kukoistuksen kauhistuttava 
sota oli lopullisesti hävittävä heti sodan jälkeen valtaan tulleen 
Clement Attleen työväenpuolueen uudistuspolitiikan myö-
tä, aavistaa olevansa viimeinen suuri dinosaurus, ja oli siksi 
päättäväisen uhmakkaasti, mitä oli, tuli mitä tuli, vaikkakin 
elokuvan mukaan, pilke silmäkulmassa ihmisyyden puolesta 
sykkivä sydän rinnassaan, vaikka voisi yhtä hyvin olla kirjailija 
Erno Paasilinnan tarkoittama paha porvari, joka radikalisoitui, 
koska edessä oli etujen menettämisen uhka. 

Muuta syytä porvarilla ei ollut Paasilinnan mukaan radika-
lisoitua, sillä he samaistuivat isänmaahan vain koska omistivat 
sen. 

”Kuninkaan puhetta” ja ”Synkintä hetkeä” yhdistävät toi-
siinsa samanlainen kahlitsemattomien tunteiden ja institutio-
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naalisen vallan kritiikki, jota Michel Foucault kuvaa teokses-
saan ”Tarkkailla ja rangaista (Otava 1980)”, tai Oliver Stonen 
”Nixon”-elokuvassa 90-luvun alussa. 

Michael Foucaultille vankila oli syvästi yhteiskunnallinen 
laitos ja samalla yhteiskunnan kuva. Kirjassaan hän yrittää ku-
vata valtaa, joka ilmaisee itseään ja tiivistyy nykyisessä kurina-
laisessa elämänmuodossamme. Foucaultille kuri sisäistyy tek-
nologiaksi, joka ottaa ihmisen elinvoimat haltuunsa ja kääntää 
ne sisäänpäin, kohti ihmiselämää itseään.

”Aika tunkeutuu ruumiiseen ja sen myötä siihen tunkeutu-
vat kaikki vallan käyttämät pikkutarkat valvontakeinot.”

Oliver Stonen elokuvassa roistomainen Nixon tuntee alem-
muuskompleksia vallan todellisia voimia, kulisseissa naruista 
yhteiskuntaa pyörittävää maailman oikeaa ylä- ja omistajaluok-
kaa kohtaan, johon alemman keskiluokan melko vaatimatto-
mista oloista kasvanut Nixon, kuten muukaan hänenlaisensa 
nousukas (vrt. puotipuksun tytär, Margaret Thatcher) ei kos-
kaan yltänyt eikä tule yltämään, koska tähän elinikäiseen aate-
listoon vain synnytään. 

Elokuvan loppukohtauksessa poistuessaan Patti-vaimonsa 
ja kahden tyttärensä kanssa helikopterilla Valkoisesta talosta, 
Nixon kiroaa vallan koneiston ja kulissit, jotka todellista valtaa 
hänen kauttaan käyttivät ja hänet tosiasiallisesti syrjäyttivät pa-
latsivallankaappauksessa, jonka todelliset syyt saattavat juontua 
kansainvälisiin kauppasuhteisiin ja erityisesti aseteollisuuteen, 
niin kuin usein Yhdysvaltojen tapauksessa.

Valtamedioiden pitäisi olla valppaampia ja kysyä, mikä oli 
Yhdysvaltojen puolustusteollisuuden rooli Nixonin eroon joh-
taneessa prosessissa? Vietnamin sodan lopettaminen, liennytys 
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ja suhteet Kiinaan uhkasivat ensimmäistä kertaa II:sen maail-
mansodan jälkeen alkaneen cocacola-diffuusion hyökyaalloilla 
ympäri maailmaa suuria voittoja tahkonneita asekartelleja ja 
heidän valoisia tulevaisuudennäkymiään. 

Amerikoista puhuttaessa pitää muistaa, ettei maan mahta-
va ja rikas puolustusteollisuus ole mikään vähäinen sisäinen 
tekijä politiikan painostusryhmissä. Kukaan ei vain ole poh-
tinut näitä asioita vakavasti tai yrittänyt löytää tapahtumien 
välille selkeästi seurattavaa syy -seuraussuhdetta (kannattaa 
lukea Norman Mailerin loistava, lähes 1000-sivuinen ”Porton 
haamu” -kirja, saadakseen vihiä länsirannikon vainoharhaisen 
oikeistolaisen älymystön ja CIA:n todellisista sukulaissuhteista 
tai Saul Bellowin homoversio amerikkalaisesta älyllisestä oi-
keistosta Mr. Rawelstein).

Ei liioin yllättävää kyllä, mikään tärkeä ja luotettava taho, val-
tamediat tai salaliittoja ammatikseen kaikkialla näkevä vouhot-
taja, ole kysynyt Watergate -skandaalin tutkijoilta, tutkittiinko 
koskaan sellaista mahdollisuutta, että vihjeet skandaalista tuli-
vatkin eri peiteaseman turvin Washingtonissa työskenteleviltä 
venäläisagenteilta, sen jälkeen kun Moskova oli hermostunut 
Nixonin vuonna 1972 aloittamasta ns. pinpong-diplomatiasta, 
presidentin tehtyä ensimmäisen suurta kansainvälistä huomio-
ta herättäneen virallisen valtiovierailunsa Pekingiin. 

Näitä kysymyksiä tehdäkseen ei tarvitse olla valtiotieteiden 
tohtori tai lehmä tietääkseen mistä maitoa tulee, mutta silti 
ihmetyttää etteivät valtamediat, jotka hanakasti esittävät meille 
tutkivansa asioita kuin asioita, ja kysyvänsä yhtä suurella innol-
la kuin leikkivä lapsi hankalia kysymyksiä sekä yhteiskunnalta 
että itseltään, ole ollut tällaiseen halukas eikä kyvykäs ainakaan 
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mitä tuloksiin tulee. 
Nyt kun politiikasta on tullut teatteria, ja teatterista tai ny-

kyisin yhä enenevämmässä määrin elokuvasta, on tullut poli-
tiikkaa, elokuvat ja dramatisoidut historiadokumentit toimivat 
maailman yhteisinä kollektiivisena muistina, jonka manipuloi-
minen on yhtä helppoa kuin katkaisijasta valon vääntäminen 
päälle tai pois. 

Siksi elokuvalla on tänään tärkeä rooli ja kuvallisen maail-
man dramatisoinnit ovat laadultaan sekä psykologisoivia, ih-
miselle luonteen antavia että hänen teoilleen selityksiä etsiviä 
monisyisiä merkitysviidakkoja, joissa haetaan yhteisistä kieltä 
yleisön ennakkoluulojen, kollektiivisen muistin ja yhdessä ko-
kemisen ja välittämisen tunteen väille. 

Yhdistävä tekijä on avainsana, ja siksi toinen yhdistävä ”Ku-
ninkaan puheen” ja ”Synkimmän hetken” sekä Oliver Stonen 
”Nixon”-elokuvan kanssa on tärkeä paljastus siitä, ettei po-
liitikko ole mitään muuta kuin näyttelijä, huippupolitiikan 
tapauksissa tosin korkeanluokan Shakespeare -näyttelijä, joka 
toistaa ilta illan jälkeen hienoissa ja melko uskottavissa kulis-
seissa kuuluisien kuningasnäytelmien Henrik IV:sen, kuningas 
Learin sekä Othellon petollisen Jagon vuorosanoja, riippuen 
mitä siitä ovatko häviöllä, voitolla, pettämässä tai petettyjä, 
melkein sanasta sanaan raikuvien kättentaputusten ja loistavien 
arvostelujen kera, mikä on heille totuuden myyneinä ja oman 
itsensä piilottavina erityisen kurjaa siksi, että he joutuvat kär-
simään hiljaa ollessaan jotain sitä mitä eivät ole.

Max Hastings kirjoittaa kirjansa lopuksi (s.524) Churchil-
listä näyttelijänä osuvan analyysin.

”Churchill lukeutuu suurimpiin näyttelijöihin, joita maail-
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man näyttämöllä on koskaan nähty. Vaikka tunnemme jo hy-
vin hänen puheensa ja keskustelunsa sekä uskomattomat anek-
dootit hänen sodanaikaisista toimistaan, hänen suoritustensa 
loistokkuus herättää meissä edelleen kunnioitusta ja liikuttaa 
meitä yhä kyyneliin ja nauruun.”

Kielestä, sen sanallisesta ja symbolisesta arvosta, sekä niiden 
tahallisesta väärin käyttämisestä omiin tarkoituksiinsa eräs kva-
siälyllinen yksi esimerkki, joka on valtamedioiden suosiollisel-
la siunauksella tyypillistä aikamme taiteelle, jotka edelleenkin 
ponnistavat Kantin luomasta ja romantiikan vahvistamasta 
neromyytistä. 

Toisaalta kyse on syvällisemmin tiedosta, halusta ja kyvystä 
piilottaa pyrkyryys sekä muilta että itseltä niin, ettei muut ja 
aina itse edes sitä huomaa, kuten elokuvassa Churchill tekee, 
objektivoimalla tällä tavalla omat pyyteensä omassa ylhäisessä 
yksinäisyydessään voidakseen siten pitää mielivaltaisesti hyveel-
lisenä sitä mitä kulloinkin tahtoo, ja voi ottaa näin rohkeasti 
kannettavakseen raskaitakin taakkoja muiden puolesta, kuten 
Calaisin esimerkki osoitti (mutta teki mahdolliseksi ”Dun-
kerquen ihmeen”, missä satoja tuhansia sotilaita onnistuttiin 
pelastamaan vuonna 1940 englantilaisten siviilialusten avul-
la), osin siksi että hän on jo kokenut omista töppäilyistään 
aiheutuneet itsesyytökset ja moraaliset perävaivat Gallipolissa 
ja ensimmäisessä maailmansodassa sekä II:n maailmansodan 
aattona uudelleen valmiina syntipukkina Neville Chamberlai-
nin hallitukseen istutettuna laivastoministerinä.

Tieto onkin elokuvan kiinnostavin elementti, sillä sitä joko 
on paljon, kuten Churchillillä, tai ei yhtään, kuten muilla. 
Theiatetos väittää tiedon olevan samaa kuin oikea käsitys yh-
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dessä selityksen kanssa, jolloin selittämätön tieto jäisi tiedon 
ulkopuolelle. 

Sokrates, joka tällä kertaa väittelee Platonin kirjoittamissa 
dialogeissa Theiatetoksen kanssa asiasta, on toista mieltä ja vaa-
tii selvyyttä siitä, miten voidaan erottaa toisistaan se, mikä on 
tiedettävissä ja mikä ei ole. 

Erityisen kaunista elokuvassa, joka on ehdottomasti suuri 
tapaus elokuvamaailmassa jo sinänsä, ja on Churchillistä vä-
littyvä omaperäinen moraalinen ja ”common sensen” puoles-
ta taisteleva, teräväpäinen ja humaani antisankari kuin oman 
Juhani Peltosemme rakastettava Kainalniemen Elmo (joka on 
kirjallisen urheiluanarkistinen esi-isä Matti Nykäselle), joka 
ilman sankarin eleitä oli valmis ensin kuolemaan totuuden ja 
kansansa puolesta, ennen kuin tajusi, että hänen oli ensin sitä 
siihen lupa ja oikeutus kansalta, mikä tapahtuu upeassa metro-
kohtauksessa, ”mobiloiden samalla koko englannin kielen” 
elokuvassa kerrotulla tavalla taisteluun elämästä ja kuolemasta 
itse pahinta kaikesta Englantia koskaan, sitten Espanjan Arma-
daan 1500-luvulla vastaan noussutta uhkaa, ”Ilmestyskirjan” 
1900-lukulaista natsipaholaista, Hitleriä vastaan.

Churchill itse muuttuu pyhimyksenkaltaisessa hohdossaan 
samalla Englannin vihollisten kynsistä pelastavaksi tarunhoh-
toiseksi kuningas Athuriksi. Kuuluisat lujan tahdon osoittaneet 
voimasanat alahuoneessa 13. toukokuuta 1940:

”Minulla ei ole muuta tarjottavaa kuin verta, raadantaa, kyy-
neliä ja hikeä”.

Mutta eipä silti liioitella, vaikka nämä sanat saivat kansan 
korvissa Graalin maljan ihmeitä tekevän myyttisen kaiun lei-
jaillen vuosisatoja aina niihin päiviin asti kun mustahiuksiset ja 
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pisamanaamaiset keltit valtasivat Brittien saaret, koko kansan 
muuttuessa samalla silmänräpäyksellä kansan yhteisessä muis-
tissa yhdeksi samaksi kertomukseksi läpi aikojen kohti pilvis-
sä siintävää valoisaa tulevaisuutta, kun kohtalot kiinnittyivät 
liiman lailla ihmisiin, jotka ovat kuin Asterixin ja Obelixin 
pelastavana taikajuomana valuneet epätoivoisten ihmisten si-
säänhengityksessä saarivaltakunnan sateeksi, ja sumuksi toi-
voa pelastuksesta tuomaan Churchillin rinnalle yhdessä hänen 
johdollaan yhteisen onnen ja turvatun tulevaisuuden puoles-
ta taisteleviksi pyöreän pöydän ritareiksi (tässä vaiheessa olin 
kuulevinani Wagnerin Parsifalin alkusoiton tahdit), kun hän 
samalla sekä varoitteli että kiitteli yhtenäiseksi rintamaksi taak-
seen niin surussa kuin uhrauksessa ryhmittynyttä kansaansa 
alahuoneessa muutaman kuukauden päästä koko maan muut-
tuessa kuin teurasnuijalla, yhdellä kuolettavalla pamauksella 
nuijituksi verimöhkäleeksi 20. elokuuta 1940 näillä sanoilla:

”Koskaan ei ihmiskunnan kamppailujen saralla ole niin moni 
jäänyt näin paljon velkaa niin harvoille. Kaikki ajatuksemme 
ovat hävittäjälentäjien puolella, joiden loisteliaat toimet näem-
me omin silmin päivittäin. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että 
koko ajan yö toisensa jälkeen pommituslentueemme lentävät 
syvälle Saksaan, löytävät kohteensa pimeässä parhaimmilla 
suunnistustaidoilla, tähtäävät iskunsa usein silmittömimmän 
tulen alla usein vakavin tappioin, tarkoituksellisen varovaisella 
harkinnalla ja aiheuttavat vimmattuja iskuja koko natsivallan 
teknisille rakenteille ja sodankäyntikyvylle.”

Voima -lehdessä kehutaan Churchilliä esittävän Gary Old-
manin saavan oivasti tuntumaa Churchillin ”rymistelevän 
määrätietoisuuden takana lymyäviin epäröinnin hetkiin ja 
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alkoholismiin.” Lehti ymmärtää huonosti elokuvan tuomio-
päivämäisen synkkyyden ja yksinäisyyden korostuvan myös 
elokuvallisessa ilmaisussa, ja menettää otteensa elokuvan sy-
vällisempään ymmärtämiseen.

”Heikoimmillaan elokuva on keinotekoisessa kohtauksessa, 
jossa Churchill hakee tukea metromatkalla kohtaamiltaan ta-
vallisilta kansalaisilta. Siinä kuultaa läpi laskelmoitu pyrkimys 
tarjota isänmaallisuutta ja myyttistä johtajuutta juuri nyt eu-
rooppalaisen identiteettinsä kanssa horjuville englantilasille.”

Suomalaista toimittajamaailmaa vaivaa taipumus nähdä ide-
ologian läpi ihminen. Kaikissa elokuvan suomalaisarvosteluissa 
on sama valuvika. Kirjoittajien on vaikea nähdä hyvää jossain 
sellaisessa ihmisessä ja ilmiössä, josta ovat kuulleet vain pahaa. 
Mutta mikä ällistyttävintä tässä ideologisten silmälappujen 
maassa, kukaan ei edes vaivaannut tutkimaan kolikon toista 
puolta.

Kalle Kinnunen yrittää ja onnistuukin nähdessään Suomen 
Kuvalehden numerossa 18.1.2018 saman kohtauksen ihan eri 
silmin. Hän kutsuu sitä lempeämmin ilman negatiivista arvo-
varausta ”tavallisen kansan pariin jalkautumisen kuvaukseksi”, 
joka palauttaa takaisin pääministerille hänen rohkeutensa ja 
on hänestä ”joko elokuvan tunteikkain tai kornein kohtaus”.

Voima-lehti tulkitsee elokuvaa kylmän puhtaaksi politiik-
ka-ja tarkoituksenmukaisuusetiikan käsittein, ihan kuin kirjoit-
tajat ei osaisi nähdä ihmistä syvemmälle niihin inhimillisyyden 
tummiin aukkoihin, joista elokuva on tehty, siksi kaunainen 
ja vikaa kaikesta kauniista ja hyvästä etsivä metsäsuomalais-
nenä ei myöskään osaa nähdä kohtauksen todellista sanomaa, 
vaikka suomeksi sanottuna jo lapsikin näkee, että kyseessä on 
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suomalaisille harvinainen sisäsyntyinen taju huumorista, mikä 
kuuluu englantilaiseen kodinlämpöön ja elämä vastaan kuole-
ma ja kylmyys - tematiikkaan. 

Sitä kohtaus edustaa kauneimmillaan ja parhaimmillaan, 
kun Lontoon täpötäydessä metrossa Churchillin ympärillä 
musikaalinomaisesti vuorosanoinaan toistava kansa ymmärtää 
tajunneensa antiikin tragedioiden kuorojen tavoin sanattomas-
ti eleillään, ilmeillään ja haluillaan, miten hyvin asiat olivat 
ennen kuin he huomasivat asioiden olevan huonosti. 

Se mitä yliopistokaupunkien hyväosaisille pennuille hinta-
van ja trendikkään shampanja-sushiaamiaisen ja taidemuseossa 
käymisen välissä luettavaksi tarkoitettu selkokirjoitettu, ja alle 
kouluikäisten kirkkaaksi värikirjaksi väritetty läpyskä ei ym-
märrä tai halua ymmärtää, on kysymys siitä, miksi elokuva on 
tehty ja mistä se oikeasti kertoo? 

Luulen, että Churchill oli sekä epätoivoinen että epäuskoi-
nen kaiken sen suhteen, mitä hän eteensä kaiken kaaoksen 
keskellä sai. Hänen oli vain selvittävä ja yritettävä pitää järkensä 
iskussa, maksoi mitä maksoi. Ja vaikka hän ei enää traumaat-
tisten kokemusten jälkeen tavoitellut ikuisuuden näkökulmia 
eikä uskonut järjen yksinään voivan tunkeutua todellisuuden 
ytimiin, hänen päänsä oli kivikova raskaista ajatuksista. 

Ehkä hän silloin joskus sekosi täydellisesti eikä enää tiennyt 
mikä oli totta ja mikä ei, vai oliko hän vain vajonnut johonkin 
sellaiseen unenkaltaiseen tilaan, mistä ei osannut sanoa, oliko 
se tapahtunut hänelle, vai oliko se vain osa hänen salaisia aja-
tuksiaan, toiveitaan ja vai pelkojaan. 

Siksi Chuchill toivoi salaa, että olisi edes hetkeksi päässyt 
johonkin suvantoon hengittämään rauhassa sydän koko ajan 
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häpeästä ja inhosta rinnassa takoen, että hän oli sittenkin, kai-
kesta tästä huolimatta, sitä mitä oli. Ja hän oli taas valmis jatka-
maan yksin ja hiljaa muita häiritsemättä, ellei se olisi häirinnyt 
hänen vihollisiaan niin paljon. 

Elokuva kertoo tästä ja myös siitä, miten monesta pahasta 
pienin paha on vähiten paha ja kuinka mieluisaa onkaan pelas-
tuneilla muistella koettelemuksiaan, mutta myös siitä, että jos 
jotain pelkäät, se toteutuu enemmin kuin odotatkaan - suuria 
asioita ei voi saada aikaan ilman suuria riskejä, kuten Churchill 
elokuvassa näyttää todeksi.

Suomalaisessa kulttuurissa sisälle suurmiehiin katsominen 
on epätavallista, eikä meillä ole koskaan osattu tehdä tällai-
sia elokuvia heistä. Elokuvasta ja Churchillistä valtamedioissa 
on kirjoitettu kylmäkiskoisen etäisesti, vaikka hahmossa on 
jotain samaa uudelleenlöydettyä lapsekkuutta, minkä italialai-
nen elokuvaohjaaja Frederico Fellini sanoi olevan lähellä oikeaa 
neroutta. 

Kalle Kinnuselle elokuva ei ole näkemyksellisen tulkinnan 
vaan osoittelevan historian kertomisen elokuva, jossa hänen 
mielestään alleviivataan päähenkilön erikoista huumorintajua 
sekä sankaruutta. Kuitenkin elokuvassa on syvästi inhimillinen 
sanoma ja henkevä taso, joka edellyttää elokuvan katsomista 
asettumalla siihen aikaan eläneen herra Churchillin asemaan, 
vaikka hän tuntuisikin etovan vastenmieliseltä öykkäriltä ja 
rähinöitsijältä.

Voima-lehden punavihreä punaviininenä on kuitenkin hais-
tanut aivan oikein, että ansaitsematon tuska on kaksinkertai-
nen tuska ja että tätä tuskaa ja kärsivällisyyttä on vaikea sovittaa 
yhteen millään muotoa, mutta johtopäätökset ovat väärät. 
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Elokuvassa näyttelijä pysähtyy katsomaan tarkoilla silmil-
lään, ei kauas, vaan lähelle omiin muistoihin freudilaisesti. 
Freudhan puhui ”peitemuistoista” ja niiden moninaisista suh-
teista, ”erityisesti merkityksistä ihmiselämässä”. Hän korosti 
aivan erityisesti peitemuiston sekä sen kätkemän sisällön ajal-
lisen suhteen merkitystä.

Elokuva yrittää vihjata meille juuri näistä asioista, ja siitä, 
että joka kohdan kokeiltuaan sokeakin kulkee turvassa. Samalla 
elokuvan lohduton maailmaa ennustaa, että mikään ei muu-
tu, ainakaan paremmaksi mitä hyvään, pahaan ja totuuteen 
tulee, olihan Churchill jonkin sortin pahis, tai ainakin moi-
tittava kurriton pikkupoika, sen ajan moraalimääritelmissä, 
vaikka olikin hyvien puolella, ristiriita, jotka on mahdollista 
ymmärtää ja kestää vasta meidän aikanamme, koska totuu-
denjälkeinen aika on avannut silmämme ollen samalla sodan-
julistus ja esinäytös III-maailmasodalle (mahdollisesti uusinta 
Churchillin keskenjääneestä operaatiosta ”Unthinkablesta” tai 
sen jatko-osa), jota parhaillaan käydään bittiavaruuksista suu-
ren yleisön tietämättä kylmän sodan henkeen itälänsi-akselilla, 
Kiinalla ja myöhemmin mahdollisesti sen uudella satelliitilla, 
Afrikalla lisättynä.

Elokuvassa viitataan hienosti muunneltaviin faktoihin, joita 
elokuvassa edustavat itse itselleenkin vieras Churchill ja hänen 
todellisuudessa melko etäinen Clementine-vaimonsa. He eivät 
ole koskaan rakastaneet sen ajan yläluokan tapaan romantti-
sessa mielessä toisiaan, mutta Hastingsin kirjan mukaan hä-
nen vaimollaan oli hieman samanlainen ”asetoveri”-vaikutus 
ja merkitys Churchillin elämässä töyssyjen tasaajana ja mielen 
rauhoittajana kuin Sylvi Kekkosella oli mieheensä, presidentti 
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Kekkoseen ennen Sylvin vuonna 1973 tapahtunutta kuole-
maa, ja Clementine teki maailmalle palveluksen huolehtimalla 
monin tavoin miehestään, erityisesti kertomalla tälle totuuksia 
hänen omasta käytöksestään.

Churchillin on väitetty tunteneen kammoa naisia kohtaan 
seksuaalisesti, ja olleen kallellaan omaa sukupuoltaan kohtaan, 
mutta ei oman aikansa estyneenä brittiylimyksenä tunnustanut 
sitä itselleen, tai sitten tämä viskissä marinoitu, ja shampanjal-
la täytetty kävelevä lihapulla (eikö kukaan kirjoittaja ole näh-
nyt Churchillissä vastinetta ”portsarien kauhuksi” kutsuttua 
juoppoa ja äkkipikaista presidentti J.K.Paaskivieä?), hukutti 
sen humalassa toikkarointiin, itseinhoon ja -sääliin, sekä seko-
päisessä mielentilassa sellaisiin silmäyksiin, jotka eivät olleet 
tuona aikana hänenlaisilleen soveliaita ja josta on siksi vielä 
jälkeenpäinkin vaikea puhua saati sitten tunnustaa, että ne 
kuuluvat niin meille tavallisille ihmisille kun meitä paremille.

Erityisen ikäväksi Voima -lehden näköalaton kirjoitus ja pin-
nallinen raapaisu monikerroksisesta elokuvaelämyksestä tekee 
se, että elokuvan psykologinen viittaus Churchillin aiheutta-
maan Gallipoli-katastrofiin kätkee sisälleen sekä petturin että 
kostajan samassa tarinassa, sillä näennäisesti sovinnollisessa ja 
iloisessa 20-luvun Englannissa muhi yläluokan ja älymystön 
keskuudessa Gallipolin järkytyksen turhauttamana, tarkoin 
valittujen avainhenkilöiden keskuudessa Stalinin huolella 
suunnittelema Troijan hevosyllätys = ”hyödyllisten idioottien 
(joihin elokuvan perusteella kuuluivat tavallaan myös Nevil-
le Chamberlain -ressukka sekä kiivasluontoinen lordi Hali-
fax-raasu) Cambridgen viisikkona myöhemmin tunnetuksi 
tulleen ja Neuvostoliiton hyväksi vakoilleen vakoiluringin 
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paljastuminen.
Termi oli Leninin itsensä englantilaisia varten keksimä, ja sitä 

alettiin käyttää kylmän sodan aikaan niistä älymystön jäsenistä, 
jotka uskossaan hyvään antautuivat kommunismia auttaessaan 
tietämättään sen propagandan välikappaleiksi. Myöhemmin 
nämä kansan suussa ”punaiset hyödylliset idiootit” saivat uu-
den nimen ”vaaralliset idiootit”, kun Cambridgen viisikkona 
tunnettu ja Neuvostoliiton hyväksi vakoillut vakoojajoukko 
paljastui valtavan kohun saattelemana. 

Yhdysvaltoihin paenneelle emigranttikirjailija Joseph Brod-
skylle Kim Philbyn aivoitukset paljastumisen ja Neuvostoliit-
toon paon jälkeen jäivät alitajuiseksi pakkomielteeksi, joita hän 
perkaa tarkasti unien, mielikuvien, häilyvän muistin ja pelon 
sekä aavistusten hienovaraisessa esseekokoelmassaan ”Keräili-
jän kappale” (Tammi 1997). 

Voima-lehti ei ole osannut poliittisessa näköalattomuu-
dessaan yhdistellä historiantutkimuksen tarjoamia johtolan-
koja toisiinsa, kuten Jonathan Walkerin kirjoittamaa kirjaa 
”Churchillin kolmas maailmansota -brittien suunnitelmat 
hyökätä Neuvostoliittoon 1945” (Minerva-kustannus 2017), 
jossa kerrotaan Churchillin nähneen vain yhden tavan pysäyt-
tää Stalinin pyrkimykset, ottaa Puola ja mahdollisesti koko 
Eurooppa haltuunsa.

”Hän määräsi välittömästi laadittavaksi suunnitelman liit-
toutuneiden massiiviselle hyökkäykselle Neuvostoliitoa vas-
taan 1.7.1945. Tämä huippusalainen suunnitelma, operaatio 
”Unthinkable”, piti sisällään turvautumisen Saksan armeijaan 
ja jopa atomipommin käyttöön. Kolmannen maailmansodan 
toimintasuunnitelma valmistui, vaikka Churchillin sotilasneu-
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vonantajat varoittivat sen toteuttamisesta. Operaatio kuitenkin 
haudattiin, kun Churchill kärsi tappion vuoden 1945 vaaleissa 
Clement Attleen työväenpuolueelle.”

Churchillin sodanaikaisen kommunikaation tavat liittyivät 
ennen muuta vahvasti yhteenkuuluvuuteen ja osallistumiseen. 
Viestintätutkija James Careyn viestinnän rituaalinäkemystä 
lainatakseni, Churchill-elokuvassa tämä välittyy jakamisena, 
osallistumisena, yhdistymisenä, yhteenkuuluvuutena sekä yh-
teisenä uskona. 

Jos Voima-lehdellä olisi ollut kykyä yhdistää nämä langat 
toisiinsa, kirjoittajat olisivat tienneet, että Churchill oli huolis-
saan Careyn siirtämisnäkemykseksi kutsutuista välittämisestä, 
lähettämisestä, siirtämisestä ja toisten informoimisesta, silloin 
kun kyseessä olivat salaiset poliittiset operaatiot (ja myöhem-
min saimme tietää Churchillin olleen oikeassa mitä esim. 
Rooseveltin lepsuuteen näissä asioissa tuli koko Euroopan tap-
pioksi), sillä nykyisten tietojen mukaan mitä todennäköisim-
min Cambridgen viisikon korkean tason tiedustelumateriaalia 
Churchillin salaisesta operaatiosta oli vuotanut jo hyvissä ajoin 
etukäteen Stalinin kätyrien ansioista itse Stalinille Churchillin 
pään menoksi.

Stalin teki siitä heti kuultuaan enemmän kuin kaikkensa 
estääkseen Churchillin aikeet ja kostoksi Putinin tavoin uu-
delleenvalinnan oman itsensä ja Neuvostoliiton selviytymisen 
nimissä, herättäen 20-luvun värväyksien jälkeen uinumassa 
olleet salaiset agenttinsa toimimaan kaikin voimin estääkseen 
Churchillin, joka oli leppymätön kommunismin, Leninin, Sta-
linin ja Neuvostoliiton vihollinen, uhannut ”Muurmanskin 
legioonan” tukijana nuorta vallankumousvaltiota jo 1919, 
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uudelleenvalinnan, minkä piti olla läpihuutojuttu ja varmis-
taakseen myös itsensä Churchillin suureksi ällistykseksi ja pet-
tymykseksi, josta ei koskaan kunnolla enää toipunut, sotaka-
binetissaan tukenaan olleen työväenpuolueen Clement Attleen 
valinnan seuraavaksi pääministeriksi.

Hastings kiinnittää huomion samaan kirjassaan Churchil-
listä. Hänen mielestään yllättävän harvat historioitsijat ovat 
huomioineet sen tosiseikan, että Stalin tiesi jo valmiiksi kaiken, 
mitä Churchill pelkäsi kertoa hänelle.

”Whitehallissa ja Washingtonissa oli kommunistimielisiä 
henkilöitä monissa tehtävissä. Heistä huomattavampiin kuului 
lordi Hankeyn yksityissihteeri John Caincross. Caincrossilla oli 
pääsy sotakabinetin papereihin aina vuoteen 1942 saakka, jol-
loin Hankey erotettiin ja Caincross siirrettiin Bletcley Parkiin. 
Anthony Blunt palveli MI5:ssä, ja Guy Burgess sekä Kim Phil-
by työskentelivät salaisessa palvelussa SIS:ssä. Donald Mclean 
pääsi käsiksi ulkoministeriön keskeiseen aineistoon, erityisesti 
atomipommitutkimuksen asiakirjoihin.” 

Eikö tämän jälkeen pitäisi valtamedian myös kysyä, olivatko 
Trumpin yhdessä Putinin kanssa sekoittamat ja manipuloimat 
Yhdysvaltojen edelliset presidentinvaalit sittenkin vain uu-
delleen lämmitetty operaatio Kremlin todellisten valtiaiden, 
eli vanhojen vakoojien huippusalaisista kammioista ja kuin-
ka paljon samanlaisia operaatioita on mahtunut ja tulee vielä 
mahtumaan ennen kuin länsi herää sen tosiasian edessä, että 
parhain vakoojatarina on se mitä ei ole koskaan kerrottu koska 
sitä ei ole paljastettu?

Ja kun vielä tajuamme, ettemme tiedä mitä kaikkea muuta 
Churchill tiesi pakosta sellaista, mistä emme koskaan saa edes 
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vihiä, olisi meidän elokuvaa katsoessamme osattava lukea ri-
vien välistä sitä myös pienentävien ja mahdollista totuutta su-
muttavien ideologisten silmälasien välistä vapaana tunkkaisista 
ja väärin olettamuksiin perustuvista tulkinnoista kuin avointa 
kirjaa salaisesta todellisuudesta, joka jossain meiltä näkymät-
tömissä koko ajan ohjaa ja määrää maailman kulkua ilman 
että meillä on mitään aavistusta, mikä se on ja miten se toimii.

Elokuvan ensi-iltapäivänä 19.1.2018 Pentti Avola kirjoittaa 
elokuvasta Hesarissa, otsikolla ”Kansakunnan yhtenäisyys on 
kaikki - ennen ja nyt”. 

Avola aloittaa arvostelunsa brexit-höpinällä ja hajoavan rau-
hanprojekti EU:n sekä onnettomalta tuntuvan kansakunnan 
eheyttämisprojektihöpötyksellä (minkä nopealla googlaami-
sella huomaa kansainväliseksi älykkötrendiksi). Avola vertaa 
Dunkerque-elokuvaa ja Synkkää hetkeä toisiinsa.

”Molemmat elokuvat korostavat, uskoisin hyvinkin tietoi-
sesti, kansakunnan yhtenäisyyden välttämättömyyttä tiukassa 
paikassa, oli sitten kyse Saksan uhasta 70-vuotta sitten tai Bre-
xitistä 2010-luvulla.”

Niin korostivat myös Jane Austenin ”Ylpeys ja ennakkoluu-
lot”, tai Mike Myersin härski jamesbond -parodia nimeltään 
”Kultainen muna” ja sen ylikiihottunut jatko-osa, uskoisin 
hyvinkin tietoisesti, ja väitän etteivät sitä tehneet niin Dun-
kerqueen ihmeestä kuin Churchillistä kertova elokuvakaan 
sen enempää kuin Uuno Turhapuron elokuvat tekivät samaa 
Suomelle alkuperäistarkoituksenaan vaikka saattoivat muuttua 
sellaisiksi merkityksiksi joidenkin sillä silmällä niitä katsovien 
mielissä kulloisenkin maailmanpolitiikan tilanteiden mukaan, 
sillä elokuvien sanomat, suunnat ja taiteelliset tavoitteet on 
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suunniteltu vuosia ennen näiden ongelmien olemassaoloa.
Dunkerque -elokuva on erään sankarillisen taistelun ku-

vaus, siinä missä Synkkä hetki on sitä yhden miehen vaikeana 
sisäisenä kamppailuna, mutta ei päälle langetettuna epäilynä 
kuten suomalaisarvosteluista rivien välistä voi lukea, että kun 
tavoitellaan väärää, ja pyritään siihen, on kaikki mahdollisuu-
det saavuttaa se ja sitten jälkikäteen selittää ne itselle ja muille 
parhain päin. 

Avolan viisasteluun naamioitu kritiikki on puuduttavan 
tylsää, mutta elokuvalle hän osaa antaa arvon samoin kuin re-
toriikalle, jonka hän tajuaa olevan elokuvan varsinainen tutki-
muskohde, vaikka ei ymmärrä Cicero-kohtauksen symbolista 
merkitystä elokuvakerronnassa.

”Kannattaa tutkia etupäässä valhetta, koska se on paljon lä-
hempänä totuutta kuin aavistelut ja aikeet.” 

Avolan epäilyt Churchilliä kohtaan henkilönä ja luokkansa 
edustajana paistaa ikävästi tekstistä läpi ikään kuin Biasin sa-
noin: jos mies on arvoton, älä ylistä hänen rikkauttaan, sillä 
Avola väittää, että elokuva antaa Churchillistä sympaattisem-
man kuvan kuin aikaisemmat kuvaukset hänestä mikä pitää 
paikkaansa, jos on katsonut edellisiä elokuvia Churchillistä, 
mutta ei pidä alkuunsakaan paikkaansa jos on vaivaantunut 
lukemaan Churchillista hieman enemmän. 

Churchill oli oman aikansa ylivoimaisesti kiinnostavin brit-
ti, jonka sanomisissa ja tekemisissä oli samalla sekä voimaa 
että legendana ainekset valmiina jälkipolville. Hänestä kiertää 
legendoina suusta suuhun tavallisen kansan parissa vieläkin 
juuri se veijarimainen kuva kuin mitä elokuvakin yrittää kaiken 
vakavan sanomisensa keskellä rivien välistä katseina, hymyn 
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häivähdyksinä ja muina vihjeinä meille esittää.
Avolan mielestä Churchill ei voinut olla sympaattinen kan-

sakunnan isä, joka olisi kokenut empatiaa alamaisiaan kohtaan 
metrokohtauksessa, siksi että Churchill kuului Avolan mielestä 
ylimieliseen yläluokkaan, joka vähät välitti työväenpuolueen 
radikaalista uudistusohjelmasta, koska oli itse ollut ajamassa 
kansaa työväenpuolueen ja NL:n tukemien ammattiyhdistys-
liikkeiden masinoimassa vaalikampanjassa heti sodan jälkeen 
väitetty työläisen tappolinjan ärhäkkäin edustaja.

Kohtaus oli Avolan mielestä siksi keksitty ja täyttä puppua. 
Surullista lukea näin ennakkoluuloista, perustelematonta ja 
helppoihin yleistyksiin sortuvaa, sekä itse pääasiaan koskaan 
pääsemätöntä kahden suomalaisen toimittajan tekstiä hienos-
ta elokuvasta, ellei ymmärrä molempien kirjoittajien ostavan 
silmälasinsa samasta liikkeestä, jossa on vain yhdeltä kantilta 
maailmaa heidän tajuntaansa heijastavaa linssimallia.

Tässä on kaikkien tässä jutussa kerrottujen ja ”Synkin hetki” 
-elokuvasta kirjoittaneiden toimittajien ja ”Voima” -lehden kri-
tiikin suurin ongelma; asenteellisuus, näköalattomuus, asian-
tuntemattomuus ja älyllinen laiskuus, jotka yhdessä johtavat 
vääriin johtopäätöksiin, ja ”hevonkukkuanalyyseihin”, joilla 
ei edes heittäisi vesilintua; eikä tämä ole enää tavatonta tämän 
päivän Suomessa. 

Tähän on vain ajauduttu. Kaikesta on tullut selkeä ja help-
poa. Lyhyttä ja nasevaa tai muuten vain mainosten väliin tark-
kaan harkiten ja typistettynä istutettua tulitikkuaskin kokoista 
ilmoitusta muistuttavaa muutaman lauseen sepustusta. 

Hyvin vähän enää kukaan kirjoittaja ponnistelee monimut-
kaisten ajatusten kanssa selvittääkseen valheen mahdollisuutta 
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tai huiputuksen yleisyyttä, niistä ei vain puhuta koska ne eivät 
enää oikein kuulu kuvioihin- nyt vain selostetaan ja kommen-
toidaan selostettua kommentointia. 

Toisaalta kyse taitaa olla ajan- ja tilanpuutteesta, yhtäältä 
asennevammasta sekä harmillisesta sivistyksen ohuudesta. 
Toimittajista on tullut kuin peruskoulun opettajia, jotka eivät 
teksteissään pääse otsikoita syvällisimpiin ilmaisuihin, eli itse 
asian ja kuvaamiensa ilmiöiden pintakerroksen alle. 

Hesarin Avola, joka on tehnyt elokuvaesseistä myös oman 
kirjan, on kuitenkin ponnistanut hieman älyllisesti pidemmäl-
le kuin kesätoimittajamainen Voima-lehden analyysi, ymmär-
täessään retoriikan olevan elokuvan todellinen päähenkilö, eikä 
niinkään Winston Churchill, joka tarjosi vain raamit muuta-
mille historian merkittävimmistä puheista, jotka todella vai-
kuttivat maailmaan dramaattisesti tiedetyllä tavalla.

Vaikka hänen puheensa eivät luettuna ilman oikeaa äänitaus-
taa alahuoneessa tai radion rähisevää jännitystä, ole ihan sitä 
samaa kuin puhutut Platonin dialogit, siis puhutuiksi ja kuun-
nelluiksi kirjoitetut, ja siksi absurdiudessaan jotenkin avoimet 
ja keskeneräisyydessään huutavat, Winston Churchillin ”So-
takronikka I ja II”-kirjojen (WSOY 1946) suomennoksen te-
kijä Arvo Ääri, kehui suomentajan alkusanoissa Churchillin 
merkitystä laajasti, sekä hänen voimakasta ja suurta persoonal-
lisuuttaan tavalla, jossa on kaikessa imelyydessään, ja ajankoh-
dan huomioon ottaen (ne on suomennettu heti sodan jälkeen 
pikavauhtia, jotta natsi-Saksa saadaan lyötyä mahdollisimman 
nopeasti ja tehokkaasti maahan myös ihmisten mielissä) tiettyä 
kohteliaisuuksiin verhottua superlatiiviylistystä, mikä ei ny-
kyihmiseen enää koukeroisesta ja kauniista kielestäkään huo-
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limatta kunnolla uppoa.
”Churchillin puheiden suuri merkitys käsitetään parhaiten 

palautettaessa mieliin niiden historiallinen tausta, ennen kaik-
kea kesä 1940, tuo järkyttävä, tapahtumista rikas kesä, jolloin 
koko maailma seurasi sitä kamppailua, jota käytiin ensin Rans-
kassa ja sitten Englannin yllä ja joka päättyi Lontoon järjestel-
mälliseen, pitkäaikaiseen, suurta tuhoa aiheuttaneeseen pom-
mitukseen. Juuri tuona kesänä Winston Churchillin puheet 
toinen toisensa jälkeen antoivat maailmalle paljon voimak-
kaamman todistuksen englantilaisten lujasta päättäväisyydestä 
olla antautumatta vihollisen uhan edessä kuin konsanaan viral-
liset tiedonannot tai selostukset. Amerikkalainen New York Ti-
mes lausuukin eräästä Churchillin kesän puheesta heinäkuun 
14. päivänä 1940, että sinä oli kirjallisuuden suuruutta, ja että 
puhe oli suuri myös sen taistelevan hengen vuoksi, joka eli ja 
tuntui jokaisen sanan takana.”

Avola antaa ymmärtää Churchillin olleen empatiakyvyt-
tömyydessään kelvoton ihminen vain siksi, että vastusti hu-
ligaanivasemmistoa henkeen vereen, ja pisti Stalinille luun 
kurkkuun I ms:n aikaan (mutta pyysi sitä anteeksi Potsdamin 
konferenssissa Stalinilta) monen monituista kertaa, pelastaen 
länsimaat, vaikka joutuikin itse lopulta uhratuksi Stalinin Troi-
jan hevosena, tietäen, tai tietämättään toimineen työväenpuo-
lueen Clement Attleen hallituksen edestä.

Airaksinen muistutti kirjassaan ”Minuuden rakentajat”, et-
tei ihminen voinut elää pelkän myönnön varassa vaan hänen 
tarvitsi noudattaa kieltoa ja turvautua myös siihen.

”Ihmisen elämä edellyttää sisäistetyn kiellon, joka siihen tu-
lee vain järjen käskemänä. Missään muualla ei ole kieltoa kuin 
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inhimillisessä järjessä. Järki luo puhtaan kiellon.”
Synkintä hetkeä katsellessa, voi miettiä miten nämä kaikki 

Airaksisen moraaliset maksiimit täyttyivät tai olivat täyttymät-
tä suurmiehessä nimeltään sir Winston Churchill. Ainakin yksi 
asia oli varma, kateus, joka oli peripaha mikä ei sallinut toiselle, 
sitä mikä olisi sille kuulunut, oli Churchillin uran yksi ulkoi-
nen ja sisäinen kampittaja, vaikkei siitä ole juuri puhuttu, on 
vain annettu rivien välistä ymmärtää tai viitattu hienotuntei-
sesti koko asia pikaisesti ohittaen. 

Ennen kuin katsotte elokuvan, googlatkaa New York Ti-
mesin kehuma heinäkuun 14. päivä vuonna 1940 keskellä 
toivottominta ryskettä toivonkipinäksi luhistuneen Ranskan 
kansallispäiväksi radiossa Churchillin pitämä puhe. 

Churchill kertoo ikävistä tosiasioista mutta lausuu heti pe-
rään, että vaikkei olisi vuosi sitten Pariisissa osallistuessaan 
Ranskan kansallispäivän viettoon, voinut uskoa sitä mikä tä-
nään oli edessä, hän sanoo uskon ja luottamuksen annetun 
meille tueksemme ja lohdutukseksemme silloin, kun henkeä 
pidätellen odotamme pelokkaina, että ihmiskohtaloiden lehdet 
rupeavat kääntymään auki.

”Ja minä julistan uskoni ja luottamukseni olevan, että jotkut 
meistä saavat vielä nähdä sellaisen heinäkuun neljännentoista 
päivän, jolloin vapautettu Ranska taas riemuitsee suuruudes-
saan ja kunniassaan ja kerran jälleen seisoo paikallaan vapauden 
ja ihmisoikeuksien puoltajien eturivissä. Kun se päivä koittaa- 
ja se koittaa kerran-, Ranskan sydän kääntyy suvaitsevana ja 
suopeana niiden Ranskan miesten ja Ranskan naisten puolu-
een, olivatpa he missä tahansa, jotka pimeimmällä hetkelläkään 
eivät vaipuneet epätoivoon Ranskan Tasavallan suhteen.”
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Taattu paikka  
otsikoissa

 
”Ihmettely on pohdinnan alku. Jokainen, joka epäilee jotain, myöntää, 
ettei tunne asiaa. Sen vuoksi myös sadunkertoja on filosofi, sillä satu kertoo 
tuntemattomasta.”

-Aristoteles
 

Edellisessä esseekokoelmassani ”Anteeksipyyntö ei riitä ja 
muita epätoivon esseitä” (Kulttuuriklubi 2017), kirjoitin en-
simmäisessä luvussa ”Trumpin viljelemä roycohnilainen mc-
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carthyrismi retorisena valheena”, Trumpista ilmiönä amerik-
kalaisen poliittisen retoriikan ilmentymänä totuudenjälkeisestä 
näkövinkkelistä tiirailtuna heti kun Trump oli valittu kaikkien, 
itsensä, suureksi hämmästykseksi Yhdysvaltojen uudeksi pre-
sidentiksi, vaikka järkevintä olisi vallan ja politiikan suhteen 
oman sielunrauhansa takia todennäköisimmin omaksua sto-
alainen asenne, suhtautumalla tyynesti kaikkeen minkä koh-
talo meille sattumanvaraisesti tarjoaa, kuten Trumpin valinta.

Tätä kirjoittaessa on mennyt vuosi Trumpin voitosta ja siitä 
kun erittelin esseissäni retoriikan keinoin politiikkojen viet-
teihinsä piilottamia valheita eräänlaisena metodina mottona 
Ciceron teos ”Puhujasta”, joka kuuluu antiikin retoriikan tär-
keimpiin teoksiin. Kirja käsittelee niitä asioita, joita klassinen 
retoriikka piti juuri niinä ominaisuuksina, joita sen mielestä 
täydellisellä puhujalla piti olla ollakseen luokkansa primus ja 
yliveto. 

Puhujan retoriikka, joka on ammentanut lähtökohtansa 
Aristoteleen ”Retoriikka”-kirjasta, vaikka siinä ei ole ”aristote-
liiselle dialogille” tyypillistä kertojaa mukana, on kliinistä va-
kuuttelua ja todistelua ylhäiseltä kateederilta puhuttuna ilman 
nykytodellisuuden häiritseviä sivuilmiöitä. 

Retoriikka on Aristoteleen tavoin määriteltynä oppi vaikut-
tamisesta ja tämän opin analysoimista, ja erityisesti sen tärkeän 
asian ymmärtämistä, että liian väljissä rajoissa retoriikan käsit-
teet muuttuvat yhtä sumeiksi ja sekavaksi kuin valtamedian 
mitään sanomattomassa asioiden ja ihmisten kutistamisessa 
(siksi käytän näitä asioita ja ilmiöitä kuvatessani kahta ääri-
päätä - marxilaista ja kristillistä metodiikkaa).

Kirjailija ja filosofian tohtori Tiina Raevaara, jota haastatte-
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lin kotkalaiseen Viikko -Eteenpäihin Runebergin päivänä 2011 
Porvoossa Raevaaran voitettua teoksellaan Runeberg-kirjalli-
suuspalkinnon, kirjoitti 12.1.2018 Suomen kuvalehdessä Mie-
lipide-palstalla, otsikolla ”Skuupin tie kirjahyllylle tietokirjois-
ta”, jotka ovat olleet viime aikoina paljon otsikoissa. Raevaaran 
mielestä ne kaikki edustavat ilmiötä, johon nykyisin törmää 
usein: toimittajat kirjoittavat kirjoja poliittisesta tai yhteis-
kunnallisesta aiheesta, josta he ovat ehtineet jo tehdä runsaasti 
journalistisia juttuja.

Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon sai marraskuus-
sa 2017 Lauri Nurmi, joka oli skuupannut Lännen Median 
lehdissä perussuomalaisten hajoamisen ja siihen johtaneet 
syyt. Ennen palkintoaan Nurmi ehti kirjoittaa asiasta kirjan, 
”Perussuomalaisten hajoamisen historia” (INTO 2017), jota 
käsitellään kirjan loppupuolella omassa luvussaan ”Jytkyn jäl-
kimainingit”.

Kerron tässä kirjassani yhtenä esimerkkinä Nurmen kirjoit-
tamasta kirjasta. En siksi, että kirja olisi mitenkään erikoinen 
vaan siksi, ettei se ole sitä, ja että Raevaara on oikeassa ky-
syessään kirjoituksessaan: miksi journalistinen muoto ei riitä 
toimittajille, miksi kirjoittaa kirja? Raevaara näennäisen kiltisti 
epäilee syyn löytyvän siitä, että vaikka ammattitoimittajat ulot-
tavat journalistin etiikkansa myös kirjoihinsa, tietokirjoilla on 
enemmän liikkumavaraa kuin journalismilla.

Aristoteleen päinvastaisista todisteluista huolimatta valtame-
dioiden etsimä asioiden looginen täsmällisyys ei tee argumen-
teista vedenpitäviä, koska logiikka ei pysty koskaan kuvaaman 
retoriikan oikeaa todellisuutta, kuten huomaamme poliitikko-
jen ja valtamedian harrastamasta manipuloinnista, ei se aina 
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edellytä ovelan taktiikan käyttämistä sulaakseen meihin kuin 
kuuma veitsi voihin.

Raevaara käyttää kirjoituksessaan vilpillisesti sokraattista 
avoimen hämmennyksen ja kyselevän lapsen tekniikkaa, mutta 
paljastuu pinnan alta alastoman kaunaiseksi ja vilpilliseksi vii-
sastelijaksi, oletettavasti jollain salaisella tapaa piiloälyttömäksi 
tietämättään ja tahtomattaan, mutta ennen kaikkea ärsyttävän 
näsäviisas kuten ”sanaristikko professorin luokse yöllä tuleva” 
tyttö Ylen Teemalla pyörivässä ”maailman ehkä älykkäimmäs-
sä komediasarjassa Inside nr: 9 uusien jaksojen kolmannessa 
ohjelmassa Sfinksin arvoitus, jossa nerokas otus saa haasteen, 
josta on mahdotonta kieltäytyä. 

Valtamedian suurin ongelma on hieman samanlainen 
epä-älyllinen aseiden kalistelu ja katteeton pullistelu, ja se et-
teivät valtamediat tunnista sitä itse tai ymmärrä, ettei mitään 
voi pitää varmana ja itsestään selvänä maailmassa, mikä on 
pahimmillaan sitä ristiriitoja synnyttävää jatkuvaa taistelua ja 
korvassa ikäviltä kuulostavia riitasointuja, kun valtaideologiaa 
ja käytäntöä yritetään sovittaa huonoin tuloksin toisiinsa to-
tuuden ja ihmisten viihtyvyyden ja sopusoinnun vastaisesti, 
ihan kuin aikoinaan myöhäiskeskiajalla kristilliselle skolastii-
kalle suuri ongelma oli sovittaa kirkon ilmestys kreikkalaisen 
logoksen, eli ymmärryksen kanssa yhteen toimintaohjeeksi 
samanlaisille tyhjille yksinkertaisille ihmisille, joita se alisti, 
nöyryytti, käskytti ja joita se rahastuksen lisäksi kehtasi vielä 
syyllistää niistä paheista ja synneistä, joita se itse teki ilman 
katumista tai häpeää heidän silmiensä edessä päivänvalossa. 

Jatkan myöhemmin tämän samaa teeman kehittelyä ja me-
nen tarkempiin yksityiskohtaisiin erittelyihin konkreettisten 
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esimerkkien avulla, sekä puhun myös siitä tuskasta, mikä syn-
tyy kun huomaa tekevänsä itse joka päivä argumentointivirhei-
tä, joilla manipuloi muita, tietämällä sillä hetkellä käyttävänsä 
näennäisargumentteja, jolla vaikuttaa muihin epärehellisellä 
tavalla, ihan kuin joku muu kuin minä puhuisi, niin kuin pu-
huukin minun kauttani ja minun suullani, ihan kuin aivoni, 
tahtoni, ajatukseni ja sanani eivät olisikaan minun, niin kuin 
eivät olekaan- vaan minua kontrolloivan valheen, jota valtame-
diat minulle myyvät.

Haen pitkää kaarta selityksille aina historiasta, yrittäessä-
ni etsiä puuttuvia palasia kaiken ymmärtämisille. Esimerkiksi 
keskiajasta (joka ei ollut niin pimeä kuin meille on tahallisen 
harhaanjohtavasti väitetty), jonka skolastikoille valtamediat 
ovat omantunnonpistoksissaan velkaa siinä, että valtamedian 
yhteiskunnallisten kirjoitusten moraaliset perustelut löytyvät 
yleensä muualta kuin talousteorioista. 

Esimerkiksi oikeudenmukaisuudesta kirjoitettaessa, oikeu-
denmukaisen hinnan teoriaa skolastikot tarkastelivat seitsemän 
kuolemansynnin, lähinnä ahneuden, ja kardinaalihyveiden, 
erityisesti oikeudenmukaisuuden, yhteydessä, ja se on yhä 
pinttynyt valtamedioiden tapa saada asiat huonoon valoon 
niin halutessaan ihan samalla tapaan kuin Henrik Ibseniä voi 
syyttää nyyhkylinjan syöttämisestä melodramaattisena kaavana 
Hollywoodin elokuvamaailmaan, mistä saamme yhä kärsiä. 

Syykin on selvä. Meille on syötetty takaraivoon kuvitellun 
kansalaisyhteiskunnan yhteinen halu nauttia yhteisestä hyväs-
tä, mikä on valtamedioiden vuosisadan takaraivoon iskemän 
mantran mukaan liian vakaa ja arvokas kyseenalaistettavaksi. 

Se on Descartesin varmuuden tavoittelua tiedon avulla he-
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geliläisellä (Hegel, joka muuten on ällöttävä, sanoi hauskasti 
Napoleonin väittäneen, että uudella ajalla politiikka otti antii-
kin kohtalon paikan) oletuksella lisättynä yhteiskunnassa au-
tomaattisesti olevasta hyvästä, joka on kaikille yhteistä ja pitää 
vain käydä sieltä pois poimimassa parempaan talteen, koska 
Hegelille ihminen oli valtiollis-historiallinen olento, jonka tar-
peet oli selvästi luettavissa yhteiskunnan toiminnoista ja koko 
aikakauden arvoista ja etiikasta.

Suomalaiskansallisesti julkisessa keskustelussa ensin uho-
taan, sitten tuhotaan, ja jos jotain jäi epäselväksi tai hampaan-
koloon, Sen selvittää muutama yksitavuinen käskyltä kuu-
lostava äyskäisy. Puolalainen sosiologi Zygmont Baumont on 
yrittänyt jatkaa David Humen varoittelua edistysuskoisille siitä 
ettei onnellisuus tarkoita ongelmatonta elämää. 

Juuri tässä on ehkä sittenkin valtamedioidenkin suurin on-
gelma samoin kuin hedonistisen filosofiankin: yrittää antaa 
selvä vastaus siihen, minkä oikein oletetaan olevan sisäisesti 
riittävän arvokas kokemus. Valtamedioiden on pidettävä huol-
ta siitä, ettei hedonismin kääntöpuoli kyynisten pessimistien 
suulla leviä aiheuttamaan levottomuuksia kansan keskuuteen. 

Siksi he tuovat kirjoituksissaan jatkuvasti esiin näennäisiä ja 
helppoja vastakkaisuuksia niin, että kullekin argumentille tai 
vaikutelmalle löydetään yhtä helppo ja näennäinen vastakkai-
nen vaikutelma tai vasta-argumentti. Julian Baggini ja Peter 
S. Fosel kysyvät saman asian perään pohtiessaan hedonismia 
”Etiikan pikkujättiläinen” (niin&näin 2012)-kirjassaan.

”Robert Nozik esitti vielä voimakkaamman argumentin he-
donismia vastaan ajatuskokeessa, jossa hän kysyi, haluaisiko 
ihminen elää onnellisena virtuaalimaailmassa vai vähemmän 
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onnellisena todellisessa maailmassa. Hän väitti, että lähes jo-
kainen eläisi mieluummin todellisessa maailmassa, mikä viitta 
siihen, että ihmiset valitsevat mieluummin todellisuuden kuin 
onnen. Jos se pitää paikkansa, onni ei ole itsessään hyvä asia. 
Näyttää siltä, että totuus ja autenttisuus ovat.”

Miksi siis valtamedian tuli olla ”moraalinen” ja ketä se viime 
kädessä palveli? Mutta miten hedonismi voisi olla valtamedian 
moraalin alkuperä? Aristoteles, jonka mielestä politiikka on 
ihmistä koskevista tieteistä tärkein, ajatteli, että onni on ainoa 
hyvä asia, koska on asioita, joita tehdään niiden itsensä tähden, 
ja asioita, jotka tehdään jonkin muun tähden. Jonkin muun 
tähden tehdyt asiat eivät olleet hänelle arvokkaita. Itsensä täh-
den tehdyt taas olivat sisäisesti arvokkaita ja päämääriä itses-
sään. Hedonistifilosofi Epikuros ajatteli, ettei kukaan voi olla 
onnellinen etsiessään alituisesti kiihkeitä nautintoja.

”On mahdotonta elää miellyttävää elämää elämättä viisaas-
ti ja kunniallisesti ja oikeudenmukaisesti, ja on mahdotonta 
elää viisaasti ja kunniallisesti ja oikeudenmukaisesti elämättä 
miellyttävästi.”

Valtamediat sekoittavat hyvän yksilöllisen kokemuksen jär-
keen, koska meille on painotettu, että ihmisen tulee lähestyä 
todellisuutta järjen kautta, vain Arthur Schopenhauer muis-
tutti ”Pessimistin elämänviisaudessa” (WSOY 1965), että jär-
ki yksinään mahdollistaa mitä raadollisimpia rikoksia muiden 
hyvinvointia vastaan.

”Kaikenlaisten töhertelijöiden synty on pohjimmaltaan sii-
nä, että heillä äly on vielä lujasti sidottu tahtoon ja joutuu 
toimintaan vain sen kannustamana, siksi pysyen kokonaan sen 
palveluksessa. Niin muodoin he kykenevät toteuttamaan vain 
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persoonallisia tarkoitusperiä. Siten he luovat huonoja maala-
uksia, hengettömiä runoja, pintapuolisia, järjettömiä ja sangen 
usein epärehellisiäkin filosofioita, milloin näet on kysymyk-
sessä päästä hurskaalla epärehellisyydellä korkeiden esimiesten 
suosioon. Siksi heidän onnistuu enintään kaavamaisuutena 
omaksua jotakin ulkokohtaisten satunnaista ja mielivaltaista 
vieraista, aidoista teoksista, jolloin he käsittävät ytimen ase-
mesta vain kuoren ja kuitenkin luulottelevat kaiken saavutta-
neensa, jopa ylittäneenä.”

Valtamedioille tämä on ongelmallista kahdesta syystä. En-
sinnäkin he ovat kuun tavoin auringonvaloa muille välittävä 
instrumentti ja toiseksi he ovat voittoa omistajilleen tuottavia 
yhtiöitä (Heikki Hellman ja Hannu Nieminen aloittavat ar-
tikkelinsa Mediayhtiönä yhteiskunnassa kirjassa ”Mediajoh-
taminen” (Gaudeamus 2015), muistuttamalla päinvastaisesta 
tilanteesta vuonna 1889, kun Helsingin Sanomat perustettiin 
Päivälehden nimellä. Sen ensisijainen tehtävä ei ollut taloudel-
linen voitto, vaan poliittinen ja aatteellinen työ omien tavoit-
teidensa toteuttamiseksi.)

Kirjan molemmat tekijät löytyvät toimittaja Martti Valkosen 
kirjan ”Sanavapaus kauppatavarana” liitteestä toimittajaliiton 
jäsenet 1980-luvun vaihteen aikoihin. Toimittajaliitto oli kom-
munistitoimittajien yhteenliittymä, joka värväsi riveihinsä suo-
raan Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselta kommunis-
tiprofessorien suosittelemia jäseniä, jotka olivat päässeet töihin 
valtamedioihin. Liberalismi.fi -nettisivusto kirjoitti heistä:

”Helsingin Sanomien toimitusosasto oli poliittisesti kiih-
keimpinä vuosina taistolaisen toimittajaliiton vallassa ja useim-
mat osaston jäsenetkin olivat ”yleisdemokraattisia” vasemmis-
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tolaisia. Kun esimerkiksi Suomen johto ei reagoinut tarpeeksi 
voimakkaasti Suomessa täysin lailliseen Raamattujen salakul-
jetukseen Viroon, KGB toimitutti uutismateriaalin Helsingin 
Sanomien toimittajalle, joka teki siitä kokonaisen sivun pa-
heksuvan artikkelin 4.5.1986: ”Vaarallisia lahjoja salaperäisiltä 
suomalaisilta”. Toimittaja Martti Valkosen mukaan myöhempi 
HS -kulttuuritoimituksen esimies Heikki Hellman oli aika-
naan Tampereen tiedotusopin laitoksella tekemässä marxilais-
ta vallankumousta yhdessä professori Kaarle Nordenstrengin 
kanssa ja tukahdutti vielä 2000-luvulla taistolaisuuden arvos-
telua HS:n avulla.” 

Markku Valkonen väittää toimittajaliiton olleen aikoinaan 
sosiaalidemokraattisesta puolueesta irtaantuneen skogilaisen 
siiven toimittajien ideologisista syistä syntynyt ammatillinen 
järjestö. Sen vaiheet heijastelevat Valkosen mukaan 1950-80-lu-
kujen Suomen kiihkeää politikointia. Silloin monet poliittiset 
ryhmät ottivat rahaa vastaan ulkomailta idästä tai lännestä. 

”Toimittajaliitto oli neuvostorahan äärellä. Liitto liukui 
kommunistipuolueen vähemmistösiiven syliin ja taistolaisek-
si. Siinä aatteellisessa sargassomeressä uiskenteli kirjava jouk-
ko taistolaisia, stallareita eli vähemmistökommunisteja, entisiä 
skogilaisia, tannerilaisten vastustajia, vasemmistoradikaaleja, 
äärivasemmistolaisia ja muita revisionistien halveksijoita. Ide-
ologisesti aktiiviset henkilöt vetivät mukaansa ystäviään ja 
kavereitaan, radikaaleja opiskelijoita ja median työntekijöitä. 
Kokoelman täydensi jokin määrä tahdottomia henkilöitä, jotka 
eivät uskaltaneet jäädä yksin, kun heidän kaverinsa hurahtivat 
taistolaisuuteen.” 

Porukkaa oli Valkosen mukaan hankala määritellä muulla 
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kuin kielteisellä tavalla: liittoon ei kuulunut enemmistökom-
munisteja eikä sosiaalidemokraatteja, ei myöskään porvareita 
paitsi jokunen maalaisliittolainen ja uraansa rakentavia kokoo-
muksen nuorisoradikaaleja. Heitä yhdisti halu valtaan hinnalla 
millä tahansa. 

Jo aiemmin usein siteeratun tanskalaisten Jörgen Gaare ja 
Öysten Sjaastad kirjassaan, Peppi ja Sokrates-filosofinen mat-
ka Astrid Lindgrenin maailmaan, ovat ratkaisseet tämän ky-
symyksen antamalla kahden historian ehkä merkittävimmän 
ikuisen lapsen, Sokrateen, joka ei koskaan halunnut kasvaa 
kysyvästä pikkupojasta edes vanhuksena hiljaiseksi aikuiseksi, 
ja teräväkielisen muitta hyväsydämisen, Peppilotta Sikuriina 
Rullakatriina Kissanminttu Efraimintytär Pitkätossun, kap-
teeni Efraim Pitkätossun, entisen merien kauhun, nykyisen 
neekerikuninkaan tyttären, joka haaveili matkasta apinansa, 
herra Tossavaisen kanssa Kurrekurredut-saarelle, puhua hyvin 
kirjoitetussa ja älyllisesti hauskassa kirjassaan suunsa puhki 
ihmiskunnan hyväntekijöinä, älynä ja muuna hölynpölyiseen 
sanavilinään käärityn humbuukin paljastaen.

Peppi ja Sokrates ovat kuin sisaruksia keskenään ärsyttäes-
sään ja provosoidessaan raivon partaalle tavanomaisuudesta ja 
keskinkertaisuudesta itselleen normin tehnyttä ympäristöään. 
Aikoinaan kreikkalaisfilosofien pahimpia vihollisia olivat tie-
tämättömyys, lapsen avoimen ihastelun ja uteliaisuuden kiel-
täminen, sekä tapoihinsa piintyneet mukavuudenhaluiset 
tylsimykset, jotka olettivat ilman epäilyä omien tapojensa, 
ajattelunsa ja tottumustensa pätevän kaikkialla muuallakin.

”Aivan kuten tämä on parodia logiikasta, on rikkiviisaus oi-
kean viisauden karikatyyri. Rikkiviisaus on ulkoista, opittua 
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tietoa järjen tavoitteista, tietoa josta kuitenkin puuttuu sisäinen 
palo, omakohtainen elämys -lyhyesti sanoen, se on viisautta 
ilman kokemusta. Juuri sen vuoksi pikkuvanhat lapsetkin ovat 
rikkiviisaita. Samoin aikuiset, jotka ovat kadottaneet lapsen-
mielensä. Rikkiviisaat eivät leiki!” 

Kinkkiseksi meille maallikoille asian tekee se, että filoso-
fian valtavirta on kadottanut lapsenmielensä ja muuttunut 
rikkiviisaaksi vakuuttaessaan meidät Platonista Habermasiin 
harmonian, konsensuksen ja kokonaisedun puolesta, vaikka 
yhteisöllisyys, perinteiset tavat mitata ja verrata oikeita asioita 
ja menneitä aikoja, ovat mennyttä uusien haastajien vyöryes-
sä hyökyaallon tavoin yli kaiken, samalla kun vallitseva tapa 
esittää asioita on typistynyt ja yksinkertaistunut kuvan ottaes-
sa lopultakin niskalenkin sanasta, vaikka historia ei olisikaan 
olettamusten mukaan erilaisten vastausten historiaa yhteen ja 
samaan kysymykseen, vaan koko ajan muuttuvan ongelman ja 
sen myötä muuttuvan ratkaisun historiaa.

Modernismi, postmodernismi ja muut yhtä tyhjänpäiväiset 
ismit, mm. historian loppu (Francis Fukujama) sekä muut to-
tuudenjälkeinen aika -älyttömyydet, ovat tätä samaa rikkivii-
sauden filosofista perintöä, joka yrittää tahallaan omia itselleen 
oikeuden pappien tavoin tulkita viisauksia, säännöstellä niitä 
ja antaa niistä kulloisetkin, omiin tarkoituksiinsa sopivat päi-
vityksensä.

Eikä asiaa helpota yhtään se, että ns.”totuudenjälkeisestä 
ajasta” itselleen puolustushokeman ottanutta valtamediaa vai-
vaa sama harha, mistä Michael Stanford on syyttänyt historiaa, 
”joka väittää olevansa objektiivisessa suhteessa maailman em-
piirisiin asioihin”, paitsi Iisalmen Sanomat, joka käyttää edel-
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leenkin vanhaa maaseudun sekä henkisesti että taloudellisesti 
köyhän kansan oivalliseksi pimennossa pitämiseksi osoittautu-
nutta deduktiivista ja autodidaktista metodia uutishankinnas-
saan -ja tarjonnassaan, mullan- ja makkarantuoksuisessa, sivis-
tyksestä vapaassa pläntissä nimeltään rikkaan pääkaupungin 
tukiaisilla ja kaupunkilaisten veroilla elävä (aitoisänmaallinen 
ja suomenkielinen) ”joutomaa -ja ylijäämä-Suomi Oy”, alueel-
la jossa kukaan itsestään ja totuudesta välittävä ei halua eikä 
voi asua ellei satu olemaan masokisti, uskalikko ja hurjapäinen.

Tälle on olemassa valtamedioiden itse itselleen luoma vasta-
voima ja oman olemisensa varjo, ”nykypäivän vapaana vello-
va sometodellisuus, maailma ilman salaisuuksia”, jossa syntyy 
journalismia ilman journalisteja, usein vielä paljon paremmin 
ja mielenkiintoisemmin tehtynä, kuten voimme havaita Iisal-
messakin useilta iisalmelaisilta facebook-sivuilta, ja ymmärtää 
miksi kukaan järkevä nuori aikuinen ei tilaa sisällöltään pik-
kunassikoiden kouluaineita muistuttavia Iisalmen Sanomia 
kotiinsa.

Ignacio Ramonetin, Le Monde diplomatiquen entinen 
päätoimittaja, kuvaa ilmiötä maailmanlaajuiseksi ja väittää 
teoksessaan ”Mediaräjähdys” (INTO 2011), että ”mediapla-
neettaan on törmännyt ennennäkemättömän suuri asteroidi”, 
ja perinteinen journalismi on kaikkialla joutunut samankal-
taiseen kiipeliin kuin lilliputtien saarelle rantautunut Gulliver, 
jota sitovat tuhannet pienet langat. Ramonet kysyy kirjassaan, 
mikä on mediaekosysteemimme ja demokratian kohtalo?

”Internet-asteroidin aiheuttamaa tuhoa voi verrata dinosau-
rusten sukupuuttoon; se muuttaa ratkaisevasti koko median 
ekosysteemiä ja saa aikaan lehdistön joukkokadon. Toisaalta 



413

on kuitenkin hyvä muistuttaa, että se ulottuu parempiosais-
ten maailmaan. Lehdistö, teollisen aikakauden media, pysyy 
todennäköisesti hengissä. Joukkoviestintä ei kuitenkaan enää 
ole entisellään, sillä ne tahot (sanomalehdet, radio ja televi-
siouutiset), jotka ovat tähän asti hallinnoineet, korjanneet ja 
muotoilleet informaatiota, ovat joutuneet sivuosaan.”

Tavalliset ihmiset ovat ottaneet elämänsä omiin käsiinsä ja 
haluavat elää sen hedonistisesti kaikesta nauttien ilman mo-
raalisia välikäsiä, jotka kertovat joka aamu miten tulisi ajatella 
ja tehdä. Tämä on vaarallista kaikille umpimielisille aatteille, 
kuten kepulaisuudelle, jonka mediat perustettiin ihan samoin 
kuin aikoinaan Hesarin edeltäjä, ei taloudellisesti vaan poliitti-
sista ja aatteellisista syistä levittämään paskaa erämää-Suomen 
raivatuille pelloille optiona kasvavien lestadiolaisperheiden ää-
nin alkiolainen kuristusote ja kuppauspolitiikka (myöhemmin 
”siltarumpupolitiikaksi”kutsuttu tapa rahastaa valtiota omiin 
tarpeisiinsa) yhdessä kaupunkien nousevan teollisuusväestön 
johtavan puolueen, demareiden kanssa.

Tiina Raevaara on tyypillisen suomalaisen älymystön edus-
tajan tapaan ylhäältä alas katsoessaan huolestunut ”Voiko se 
olla totta -skeptisiä näkökulmia nykymenoon” (Ursa 2017) 
-kirjassaan internetistä vain siksi, että verkossa jylläävät ru-
ton tavoin pseudotiede, salaliittoteoriat ja humbuuki - niitä 
aiemmin ammatikseen vuosisatoja levitelleistä valtamedioista 
hän ei sano pahaa sanaa, koska niissä samaa tekivät Raevaaran 
tapaan korkeasti koulutetut ja hyvin palkattu yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen ja sanomisen ex -eliitti, tai ehkä siinä se 
ongelma onkin; alitajuinen pelko siitä että hänkin kokee saman 
kohtalon jo huomenna kun huomaa avatessaan netin olevansa 
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itsekin jo ex-älymystöä, eikä ymmärrä mistä ja miten silloin 
puhutaan aiheista, jotka olivat aikaisemmin hänen mielestään 
humbuukia.

”Olisipa maailma niin yksinkertainen, että väärästä tiedosta 
pääsisi eroon levittämällä oikeaa. Suhde tietoon, ennen kaikkea 
tieteen tuottamaan tietoon, luo tällä hetkellä monenlaisia jako-
linjoja ihmisten kesken. Post -faktuaalisen aikakauden lisäksi 
viime aikoina on puhuttu paljon asiantuntevuudesta. Kuka 
on asiantuntija, ja kuka pitää hallussaan luotettavaa tietoa? 
Journalistien ajatus siitä, että kahden vastakkaisen näkemyk-
sen ristivalotuksessa totuus piirtyy esiin, ei todellakaan aina 
toimi. Pitämällä ohjenuoranaan sitä, että ”kolikossa on aina 
kaksi puolta” media on nostanut esimerkiksi ilmastonmuu-
tosdenialismin kokoaan merkittävämmäksi liikkeeksi. Syntyy 
uudenlaista tietämättömyyttä: tieteeseen pohjautuvaa asian-
tuntijatietoa ei voi enää erottaa musta tarjolla olevasta infor-
maatiosta, ja kerta toisensa jälkeen toistetut valheelliset väitteet 
rinnastuvat yleisön ajatuksissa faktoihin.”

Raevaara on oikeassa, vaikka hänen kirjoituksensa edustakin 
tekopyhää elitismiä. Hän unohtaa, että jo filosofeista Sene-
ca yritti takoa kohtuullisuutta eliitin päähän sanomalla, että 
jos on oikeus paljoon, täytyy tyytyä vähään. Siksi aion keskit-
tyä tässä kirjassani perkaamaan valtamedioiden kautta aikain 
levittämää ja korkealla hinnalla muilla maksatettua valhetta 
filosofisin (vaikka Richard Rorty väittää ettei nykyfilosofeilla 
ole juuri muuta virkaa kuin ryhtyä rupattelemaan maailmasta 
sellaisena kuin he sen näkevät, kukin omasta näkökulmastaan)
ja teologisin sekä journalistisin keinoin kertomalla omista ko-
kemuksistani toimittajana, imagonluojana, puheidenkirjoitta-
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jana ja sekä tiedottajana tahallisen disinformaation levittäjänä, 
vertaamalla niitä kirjoissa kirjoitettuihin tapauksiin, teorioihin 
ja niistä vedettyihin johtopäätöksiin.

Herakleitoksesta alkanut pohdinta järjen mahdollisuuksista 
ja rajoitteista saa Platonin, Kantin ja Hegelin erottamaan vii-
sauden eli ymmärryksen ja järjen, korkeamman ja alemman 
päättelykyvyn. Kant käytti termejä ymmärrys ja järki, joka pe-
rustui päättelyyn. 

Kant piti rationaalista toimintaa tärkeänä, jotta järjen suuri 
tehtävä toteutuisi: maailman ja sitä ohjaavien sääntöjen ym-
märtäminen. 

Francis Bacon varoitti ihmissielun harhoista ja vaati, että oi-
kea tieto saavutetaan vain kokeilemalla ja aina uudelleen kont-
rolloimalla sen perusteita estää sitä muuttumasta valheelliseksi. 

Näitä asioita ja niiden taustoja kannattaa pohtia sekä to-
tuus-käsitettä että totuudenjälkeistä aikaa toitottavia tahoja ja 
niiden tarkoitusperiä tarkemmin tutkittaessa.

Robert Travisin ”Petos ja Itsepetos”-kirjan mukaan aika on 
nyt kypsä yleiselle, evolutiotiviseen logiikkaan perustuvalle pe-
tokselle ja itsepetoksen teorialle, joka pätee kaikkiin lajeihin, 
mutta aivan erityisesti meihin ihmisiin.

”Olemme läpikotoisin valehtelijoita, jopa itsellemme. Yksi 
arvokkaimmista ominaisuuksistamme, kieli, sekä vahvistaa 
kykyämme valehdella että laajentaa sitä merkittävästi. Valeh-
telemme avaruudessa ja ajassa kaukana olevista tapahtumista, 
toisten käyttäytymisen yksityiskohdista ja merkityksestä, sisim-
mistä ajatuksistamme ja haluistamme ja niin edelleen. Mutta 
miksi, miksi itsepetos? Miksi meillä on ihmeellisiä aistinelimiä 
informaation havaitsemiseksi, mutta vääristämme informaati-
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on?”
Maailmanhistorian sanat ja teot perustuvat valheelle ja sii-

hen kuinka hyvin se on kulloinkin saatu, ja missä kääreissä, 
kaupattua, siitä kärsiville ja siitä kovan hinnan maksaville ala-
maisille. Valhe on aina ollut ja tulee aina olemaan maailman 
parhainta kauppatavaraa, ei väliä kuka ja missä sitä myy, sillä 
se lymyää kaikkialla ja kaikissa kaiken aikaa (kuten aikoinaan 
kuului Elisan pelottava mainos ihmisen uudesta olevuudesta: 
tavattavissa aina ja kaikkialla mihin aikaan vain), ja sitä myyvät 
kovaan hintaan ilman alennusmyyntejä parhaiten politiikan 
nimissä hääräävät erilaiset hämärämiehet ja helppoheikit, ku-
ten esimerkiksi Trumpin halvoin ja kyseenalaisin kepulikons-
tein valtaan avittanut häikäilemätön Steven Bannon. 

Usein Steve Bannonin kaltaiset ovelat hämärämiehet ma-
nipuloivat helppouskoisia väittämällä, että valinta on tehtävä 
kahden heidän esittämänsä vaihtoehdon välillä, vaikka todelli-
suudessa kukaan ei voi tietää tai väittää toteutuuko kumpikaan 
niistä. 

Valhe ja politiikka ovat kuin mr. Jekyll ja Hyde, sillä val-
hetta on mietitty monelta kantilta (myös ja nimenomaan eri 
kantilta Immanuel Kant: tulemme myöhemmin pohtimaan 
lisää Kantin valhekäsitystä ja sen vaikutuksia valheeseen ja sii-
tä puhumiseen) pääsemättä koskaan kunnolla sen todellisesta 
luonteesta perille tai sen sisälle.

Lähinnä kovassa Ylen (Ylellä on ollut koko sen olemassa-
olon ajan sellainen paha tapa käyttää väärin lähes monopoliaan 
uskottavan sähköisen tiedonvälityksen alalla, kun se keskittyy 
haastattelemaan melkein aina vain samoja persoonia samoista 
asioista, eikä näin tuo mitään uutta länsirintamalle, valitetta-
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vasti ja yleisön tappioksi) vaaliasiantuntijoina käyttämän Turun 
yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan poliittisen historian 
laitoksen eduskuntatutkimuksen joukkoa, joista enää Erkka 
Railo on alkuperäisessä asemapaikassaan jäljellä, kun Mari K. 
Niemi, Niemi tuskastui itsekin tähän rooliin Ylen presiden-
tinvaalidebattien alla, kun hän ollessaan primetimeen tv:ssä 
arvioimassa ehdokkaita jo toisena peräkkäisenä iltana koto-
na seuraavalle miljoonayleisölle, kertoi sanoneensa tätä samaa 
kyllästymiseen saakka jne.) siirtyi tutkimusjohtajaksi Vaasan 
yliopistoon, ja Ville Pernaa astui isoihin saappaisiin vaativiin 
tehtäviin kansakunnan kaapin päälle jo muutama vuosi sitten 
Tapani Ruokasen seuraajaksi Suomen Kuvalehden päätoimit-
tajana.

Poliittisen valheen luonteen voisi hyvin selkeyttää määri-
telmään mustavalkomaalaamisesta, missä pelataan tarkoituk-
sellisesti hämäten väärän vaihtoehdon virhepäätelmällä tyyliin 
”meillä on olemassa vain vaihtoehdot X, Y ja Ö ja koska X:ää ja 
Y;tä ei voida hyväksyä, meille jää jäljelle vain Ö”. Tässä pelissä 
jotain haluttua vaihtoehtoa pidetään joko oikeana tai vääränä. 
Ja sen väärän tai oikean päättää pelin sääntöjen luoja, ei pelaaja. 
Siksi poliittinen valhe ei koskaan muutu luonteeltaan tai toi-
mintatavoiltaan. Mustavalkomaalaamisessa salataan se tärkeä 
tosiasia, että todellisuudessa kaikki vaihtoehdot voisivat yhtä 
hyvin olla oikeita tai vääriä, riippumatta siitä kuka niitä esittää.

Mustavalkomaalaamisen ammattilaisia ovat tutkijat, poliiti-
kot ja valtamediat, joiden epäpyhä ja salainen allianssi tuotta-
vat ja ylläpitävät poliittista valhetta kulloisenkin vallassa olevan 
valtaryhmittymän tarpeita silmällä pitäen, sillä ”terveen järjen 
ja yhteisen ymmärryksen” ansat asetetaan näkymättömissä ja 
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tiedostamatta tarkoituksella, että niistä väittämättä johtuvat 
ajatteluvirheet tapahtuvat tarkoituksettomasti, ja että ihminen 
sen jälkeen käyttää jatkuvasti, ilman että on itse siitä tietoinen, 
muiden hänen ajatteluunsa salakavalasti ujuttamiaan näennäis-
argumentteja, jotka viime kädessä ovat käänteisesti katsottuna 
itsesensuuriin johtavaa itsemanipulaatiota ja toimivat esittä-
jäänsä vastaan, varastaessaan hänen mahdollisuutensa vääräs-
sä ollessaan olla oikeassa -imevät hänen tahtonsa kuin musta 
aukko ja tekevät hänestä yhden pisteen massaa kilttinä jeesmie-
henä, joka vain nyökyttelee päätään, muiden kertoessa miksi 
hänen pitää niin tehdä.

Tällainen tyhjiin vapaasta tahdosta imetty, manipuloitu ja 
nöyrän alamainen kaikille valheille alistettuna ilman riittävää 
suojavarustusta, on kamikaze -lentäjä, oman itsensä ja yhtei-
sönsä suurin vihollinen, sillä hän luopuu, tyhmyyttään (juopot, 
surkimukset ja itsesääliset) tai kiltteyttään (liian kiltit, liian hy-
vät ja liian sopeutuvaiset), kaikesta inhimillisyydestään ovelan 
valheen takia kuten Iisalmen Sanomissa lukijoiden haukkumat 
ja inhoamat ”karjakkojournalistit” tekivät näennäisesti hyvän-
mukavia kolumneja arkipäivän ohjeista miten elää kunnolla 
ja hyväksyttävyyden rajoissa (paheksuttiin koulutyttömäisillä 
ainekirjoituksilla muita, usein vieraita ja muualla olevia ei-ii-
salmelaisia ja ei-kepulaisia kaupunkilaisia).

Tämä on se ”Poliittinen Valhe” isoilla kirjaimilla, politiikan, 
valheen ja valtamedioiden myrkkypuuro, jota onnettomille 
surkimuksille pakkona syötetään joka tuutista aamusta iltaan 
jatkuvalla syötöllä ähkyyn ja kyllästymiseen asti 24/7. Poliitti-
sen valheen mantraa suoltava valtamedia kruunaa kuninkaan 
kuvaamalla eri vaihtoehtoja siten, että syntyy sellainen vaiku-
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telma, että kaikki mahdollisuudet on otettu huomioon, vaikkei 
näin tietenkään ole. Ideana tässä on, ettei asioita ei valaista tar-
peeksi, faktoja ei tarkisteta ja toisenlaisia näkökulmia ei tuoda 
lainkaan, tai jos tuodaan, tuodaan joko huonossa valossa tai 
väheksyen keskusteluun. 

Kuulostaako tutulta? Juuri tätä myyräntyötä totuuden pii-
lottamiseksi ja valheiden levittämiseksi teki pahimmillaan 
Iisalmen Sanomat, josta kerron tarkemmin luvussa Iisalmen 
Sanomat, ja jonka sisältö oli lähinnä vanhan mullanhajuisen 
valheen toistamista ajoilta, jolloin risut ja männynkävyt olivat 
vielä muinaisselviytyjien maailmankuva, päivästä päivään yhtä 
uuvuttavan tylsällä tavalla vuodesta toiseen. 

Augustinus tarkoitti juuri tätä, kun hän väittää että esittämi-
sen pohjalla olevan sanan ja esittämisen muodon tulee vastata 
toisiaan.

”Olla yhtä, koska sana ei ole koskaan tyhjä eikä se voi tulla 
lihaksi, jos se esitetään sille epäkunnioittavissa raameissa.”

Colli kirjoittaa tästä samasta kirjassaan ”Nietzschen jälkeen” 
luvussa ”Naamioitunut orjuus”, jossa hän avoimesti ihmettelee 
sitä miten sinisilmäisesti uskomme ja vannomme käsitteeseen 
”kulttuurinen vapaus”, joka on tietenkin jo käsitteenä mah-
doton, sillä me olemme kulttuurimme ja aikamme tuotteita, 
kaikki muut paitsi tietyt ”Kasper Hauser-ilmiöt ja ihmiset” 
poikkeuksena kerran vuosisadassa.

”Jos kulttuuri merkitsee tiedemiehiä, filosofeja ja taiteilijoi-
ta, on mahdotonta olla näkemättä, kuinka kaikkien näiden 
olemassaoloa ohjaa nykyään juuri Valtio tai joka tapauksessa 
maallinen valta. Kulttuurin ja valtion ristiriita, josta Burkhardt 
puhuu (Jakob Burkhardt: Maailmanhistorian näköaloja, Otava 
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1951), on nykyjään ihanne. Niinpä kulttuurinen vapaus voi 
olla vain Valtion myöntämää, se on toisin sanoen orjuutta, 
jonka poliittinen valta antaa pöyhkeillä ylpeänä itsehallintona. 
Ja tämä on luonnollista, sillä tuollainen valta on sisäisesti viha-
mielistä kaikenlaiselle vapaalle kulttuurille, joka ei ole alistunut 
sen ikeeseen. Valtio antaa avokätisesti suuria varoja kulttuu-
rille, jotta se hyväksyisi orjuutensa; tällä tavoin kulttuurin ai-
kaansaannokset taipuvat haluttuun suuntaan, vallasta käytäviä 
kamppailuja seuraten, ja näin saadaan hyödyllisiä palvelijoita.”

Colli kirjoittaa, miten abstraktioiden kulku hahmottuu py-
symättömänä ja kosmisena sykäyksenä, joka ei liity ainoastaan 
mielen sisäiseen pohdintaan, vaan joka muodostaa meitä ym-
päröivät kohteet ja meidät kohteina. Ihan samalla tavalla koin 
tuon ”sysäyksen”, kun huomasin minullekin jääneen orjan roo-
li päälle; olin unohtanut Senecan muistutuksen siitä, että mei-
dän pitäisi ennen kaikkea huolehtia velvollisuudentunnosta ja 
muustakin hyveiden joukosta elämämme tärkeimpinä asioina. 

Tiina Raevaarakin ymmärtää lopulta, että myös valtamedioi-
den toimittajat tekivät niin, koska tietokirjallisuudelle toimit-
tajien kirjoitusinto tiesi hyvää.

”Paikka on otsikoissa taattu, kun skuupit siirtyvät lehden 
sivuilta kirjan kansien väliin.”

Tiina Raevaara katsoo etuoikeutetuksi edustavansa tervettä 
järkeä ja on siksi ärsyttävän pilkallinen, tekopyhä ja jälkijät-
töinen kirjoituksessaan, kokeillessaan hieman kepillä jäätä ta-
karaivossaan Herakleitoksen varoitus siitä, ettei liika tieto tee 
viisaaksi tai että sika kylpee mudassa, sulkaniekka hiekassa, 
syykin on selvä, sillä hän on näkyviä skeptikkojen puuhanaisia 
ja hänen pitää epäillä, se kuuluu luonnollisestikin hänen agen-
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daansa sekä valtakunnan epäilijänä että Kafkan kuivan älyllistä 
ja täsmätarkkaa tyyliä kopioivana palkittuna kirjailijana ja tie-
teen ongelmia selvittävänä tiedetoimittajana. 

Toisaalta se on korkea osoitus sekä hänen älystään että yli-
vertaisesta hengenlaadustaan. Raevaara ei ole niin viattomasti 
puhtaan totuuden jäljillä kuin antaa ymmärtää hienosti for-
muloiduissa huippukirjoituksissaan. Tässä on jutun juju miksi 
hän kirjoittaa, miten kirjoittaa kun hän sanoo Talvivaaraa seu-
ranneiden toimittajien käsistä syntyneen useammankin kuin 
vain yhden kirjan.

”Helsingin Sanomien rikostoimittajien Minna Passin ja 
Susanna Reinbothin kirja Keisari Aarnio, kertoo sitä samaa ta-
rinaa, jota Passi ja Reinboth ovat kirjoittaneet lehden sivuilla.”

Haukkumalla suuren yleisön lukemia ja ajankohtaisia kirjo-
ja kirjoittavia toimittajia, hänestä kiinnostutaan laajalti myös 
haukkumisesta pitävän suuren yleisön keskuudessa enemmän. 

Sen hän tietää toki hyvin tähtäimessään realisoida julkisuus-
arvonsa myöhemmin näistä ulostuloista kertyneillä bonuksilla, 
ja ”pehmosepustuksillaan” kaiken mistä jotain sanoo sen su-
vaitsemalla, jos ei nyt kuoliaaksi, niin ainakin hengettömäksi. 

Ehkä hänessä on jo julkisuusmittarilla mitattuna ainesta tie-
teen akateemikoksi kahdenkymmenen vuoden kuluttua mui-
den ansioidensa lisäksi. 

Näin elitistisesti ja tekopyhästi suomalainen älymystökin 
käy edustajiensa välityksellä keskenään debattia omassa ank-
kalammessaan vähän samaan tapaan kuin aikoinaan Wienin 
piiriksi kutsutussa itävaltalaisten saivartelijoiden keskinäisen 
kehun ja epämääräisten selitysten kerhosta nimeltään ”loo-
ginen empirismi”, jossa modernin logiikan tulokset haluttiin 
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yhdistää empiirisiin kokemuksiin ja joka ulotti kiusaajalonke-
ronsa syvälle suomalaiseen filosofiamaailmaan aina 2000-lu-
vulle saakka Eino Kailan oppilaiden ja Jaakko Hintikan sekä 
Ilkka Niiniluodon kautta rohmuten valtaosan tutun kaavan 
mukaan ensin julkisuudesta, ja sitten rahoista sekä vähistä ja 
lähes elinikäisistä viroista.

Kirjoitin edellisessä kirjassani siitä miten aiemmin yhteis-
kuntasopimuksen yksilön ja ihmisen välillä on ajateltu perustu-
van pelkoon ja ihmisen oman heikkouden tuntemiseen. Tästä 
puhuu myös Timo Airaksisen kirjassaan ”Arvojen yhteiskunta” 
(WSOY 1994), kun hyvinvointivaltio on tullut tiensä päähän, 
on kehitettävä uusi hyvinvoinnin teoria. 

”Näyttää siltä, että hegeliläisyydestä siirrytään liberalismiin, 
joka tarkoittaa vain, että kansalainen on suvereeni ilmaistessaan 
tarpeensa ja halunsa. Kukaan ulkopuolinen ei voi enää sanoa, 
mitä toinen ihminen oikeasti haluaa.”

Raevaara palaa jutussaan piikittelemään toimittajia, jotka 
ovat kirjoittaneet kirjoja. Kirjailijana hän sanoo pitävänsä ”tie-
tenkin”, mikä on valhe ja naamioitu irvailu, siitä ajatuksesta, 
että kirja koetaan edelleen ”poikkeuksellisen arvostetuksi jul-
kaisumuodoksi”, mikä on taas vuorostaan pikkutyttömäisen 
avuton yritys nostaa itseään poikkeushenkilönä kaikkien Ju-
malan suomien lahjojen paineen alle musertuneena sille kuu-
luvalle paikalleen eli jalustalle.

”Ehkä toimittajat haluavatkin ennen kaikkea arvostusta, jota 
leipätyö uutisrobottina ei tuo.”

Raevaara ymmärtää toimittajakateudessaan kyseessä olevan 
näkyvyys, ”jollain paradoksaalisella tavalla”, jota hän ei ole 
muka ymmärtävinään.
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”Kun toimittaja sitten kasaa materiaalistaan kirjan ja muut-
tuu tietokirjailijaksi silmissä. Meritoituakseen asiantuntijaksi 
toimittaja tarvitsee kirjan. Journalismi ei riitä.”

”Luoja varjelkoon meitä aikuisiksi kasvaneilta, pikkuvan-
hoilta lapsilta, jotka eivät koskaan ole törmänneet Peppiin. ”Pe-
pin”terveen järjen kritiikki” ilmenee koko hänen elämässään 
ja kaikissa toimissa, kaikissa hänen vastaesimerkeissään, jotka 
ovat suunnattuja oman navan ympärillä elämiseen, tietoon il-
man kokemusta ja pinnalliseen sivistykseen. 

Paljastamalla terveen järjen vääristymät hän itse asiassa il-
maisee, mitä sen pitäisi olla: lapsellista luottamusta ihmisessä 
asuvaan hyvään ja tervettä epäilyä ihmisyyttä vähättelevää ta-
patyranniaa kohtaan.”

Tiina Raevaara ei kykene eikä halua lähestyä omaa vaka-
vuuttaan tältä suunnalta, mutta tässä viattomuuden puhtaan 
kokemuksen korostamisessa Peppi tulee yllättävän lähelle Sep-
pälän Dostojevskia, joka pyrkii myös kiinnittämään yleisönsä 
huomion henkisen olemisen arvoitukseen hieman vakavam-
min mutta yhtä tosissaan ja tehokkaasti kuin leikkivän Pepin 
terve järki.

”Hänen tuotantonsa ytimessä olivat älylliset konfliktit. 
Romaanien hallitsevana teemana on ristiriitojen kanssa pai-
niskeleva ihminen ja täyttymystään kohti pyrkivä ajatus. Jäl-
kimmäinen prosessi tapahtuu eräänlaisella tieteen ja mystiikan 
välisellä harmaalla alueella, ihmismielen tiedostamattomassa 
pohjakerroksessa. Kyseessä ovat nimenomaan hitaat prosessit 
ja niiden kuvaamisessa Dostojevski on parhaimmillaan.”

Ongelmana näyttää olevan vain se, että sekä järki että tunne 
vaikuttavat olevansa toistensa veroisia silloin, jos toista ei voi 
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olla ilman toista. Mutta kuka uskaltaa väittää, että tunne on 
järjen vertainen? 

Tai kysyä, onko ensin tunne vai järki, tai järki tunnetta tär-
keämpi, ja kumpi lopulta ohjaa meitä enemmän loppupeleissä? 
Elämme nyt jo sellaista järjen aikaa, että meidän tulisi osata 
siivota jo itse ajattelustamme kaikki joidenkin sekopäisten to-
tuudenvääristäjien keksimät epäselvät käsitteet sekä ajatusra-
kennelmat. 

Mutta mitä vielä, homma ei pelaa alkuunkaan koska vaaral-
lisimpia ovat tavalliset ihmiset, jotka ovat pahojen olosuhtei-
den uhreja, kuten Primo Levi kirjoittaa, ja heitä riittää jonoksi 
asti joka tilanteisiin aina. 

Unohdetaan taas nämä kauniit tarkoitukset ja ylevät sanat 
ja perehtykäämme pitkän kaavan mukaan siihen ”sielulliseen 
myrkkyyn”, josta Seppälä kertoo kirjassaan, ja jonka Dostoje-
vski näki jo ennen Nietzscheä, ja miten se synnytti vaarallisia 
unelmia yli-ihmisistä. Colli muistuttaa meitä vielä abstraktin 
verkosta.

”Kietoutuneina pimeyteen muistamme vain ja uskomme 
verettömän, välittyneen muiston olevan elämää. Todelliseksi, 
olemassa olevaksi kutsutaan sitä, mikä itsessään on näennäis-
tä: tällainen on ihminen. ”Me viimeiset ihmiset (Näin puhui 
Zarathustan esipuheesta)”, viimeisimmät ja abstrakteimmat, 
emme enää edes ole olemassa, olemme haamuja.”

Olemme nyt kuvanneet ongelmaa nimeltään rikkiviisaus, 
vilpillisyys ja epäaitous a`la Tiina Raevaara. Ettei vain Raevaa-
ran edustamalle älykköelitismille ole käymässä sama kuin Jean-
Paul Sarten ”Inho” (Tammi 2014)- romaanin päähenkilölle, 
Antoine Roquentille, jota vähitellen alkoi vallata outo kuvo-
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tus, inho kaikkea kohtaan, eikä hän enää sen jälkeen kyennyt 
nauttimaan mistään, vähiten itsestään, ja erityisesti omasta 
erinomaisuudestaan. 

Tätä varten Raevaaran ja hänen hengenheimolaistensa tulisi 
lukea Edvard Saisin ”Ajattelevan ihmisen vastuu” (Loki 2001)- 
kirja, sillä kirjan peruskysymys on: mitä merkitsee olla intel-
lektuelli aikana, jolloin suuri osa väestöstä työskentelee tiedon 
tuottamisen ja välittämisen parissa.

”Yksi intellektuellin tehtävistä on pyrkimys hajottaa ne ste-
reotypiat ja pelkistetyt kategoriat, jotka ovat niin rajoittavia 
ihmisen ajattelulle ja keskinäiselle kanssakäymiselle. Yritin 
ehdottaa, että inhimillistä kärsimystä ja sortoa koskevan to-
tuuden standardista oli pidettävä kiinni huolimatta yksittäisen 
intellektuellin puoluesidonnaisuudesta, kansallisesta taustasta 
ja muista perimmäisistä lojaalisuuksista. Mikään ei vääristä 
intellektuellin julkista esiintymistä yhtä paljon kuin hänen 
ilmaisunsa siistiminen, varovainen hiljaisuus, isänmaallinen 
uho sekä jälkijättöinen ja dramatisoitu luopion roolin omak-
suminen.”
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Sananvapauskoppi
 

”Ärä Kurvasta- Älä huolehdi!”
-Georg Otsin laulu 
 

Totuus täytyy kohdata sellaisena kuin se on, sillä kauheakaan 
totuus ei ole niin paha kuin kuvitelmat. Yksi nykyisin vali-
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tettavasti unhoon jäänyt yhteiskunnallinen totuus on se, ettei 
tasa-arvo edellytä, että vahva valtio puuttuisi joka asiaan ja 
päättäisi asioista yksilöiden puolesta sillä tavalla kuin se on 
näihin päiviin saakka tehnyt pohjoismaisissa hyvinvointiyhteis-
kunnissa, osittain siksi että sitä ajavan vasemmiston ihmiskuva 
ja ideologia ovat vanhentuneina tehty erilaista aikakautta ja 
tarpeita varten.

Kyseessä on väärinymmärrys ja vallan väistämätön väärin-
käyttö kun valtio puuttuu vapauteen. Siitä kertoo pahimpa-
na esimerkkinä älyllisesti kujeileva ja hauska, Julian Bagginin 
”Possu joka halusi tulla syödyksi -ja 99 muuta ajatusleikkiä” 
(Ajatus-kirjat 2007) 33. luvussa Sananvapauskoppi.

”Toverit! Kansantasavaltamme on voitokas esimerkki vapau-
desta, sillä työläiset on vapautettu orjuudesta! Voittaaksemme 
perivihollisen olemme joutuneet näihin päiviin asti kieltämään 
sellaiset puheet, jotka saattaisivat nostattaa kapinaa ja tuhota 
voitokkaan vallankumouksemme. Emme ole missään vaihees-
sa aikoneet rajoittaa sananvapautta pysyvästi ja viime aikoina 
yhä useammat ovat kyselleet, onko pian jo aika ottaa seuraava 
suuri harppaus eteenpäin. Toverit johtajamme on päättänyt, 
että nyt todellakin on sen aika! Porvari on lyöty ja nujerret-
tu, ja nyt suuri johtajamme lahjoittaa meille sanavapauden! 
Maanantaista alkaen kaikki halukkaat, joilla on tarve ilmaista 
mielipiteitään, jopa Kansantasavaltaamme arvostelevia ilkei-
tä vaiheita, voivat niin tehdä käymällä yhdessä ympäri maata 
pystytettävissä uusista sananvapauskopeista! Näihin äänieristet-
tyihin koppeihin mennään yksi kerrallaan, ja niissä voi sanoa 
aivan mitä haluaa! Kukaan ei voi enää sen jälkeen väittää, ett-
eikö maassamme vallitsisi sananvapaus! Koppien ulkopuolella 
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ilmaistuista kapinaa lietsovista valheista rangaistaan edelleen 
entiseen tapaan. Eläköön vallankumous ja suuri johtajamme 
(Haworth, Alan (1998). Free Speech. Routledge).”

Baggin sanoo jutussaan, että on huomattavasti helpompi 
kannattaa sanavapautta kuin määritellä se tarkkaan. Hän ha-
luaa sanoa esimerkillään, etteivät kansantasavallan sananvapa-
uskopit tietenkään tarjoa todellista sananvapautta, siksi että 
sananvapaus ei merkitse pelkästään sitä, että voi sanoa mitä 
haluaa. Bagginin mielestä se merkitsee sitä, että sanottavansa 
voi sanoa kenelle haluaa ja milloin haluaa. Mutta on hänelle 
yksi ehto sanavapaudelle.

”Sananvapaudelle ei kuitenkaan saada toimivaa määritelmää 
myöskään vain yksinkertaisesti sallimalla kaikki se, minkä sa-
navapauskopit kieltävät. Silloinhan sananvapaus merkitsisi sitä, 
että ihmisillä olisi oikeus sanoa mitä huvittaa kenelle tahansa 
ja milloin tahansa. Ja silloinhan sananvapaus merkitsisi sitä, 
että olisi oikeus vaikkapa nousta seisomaan kesken teatteri-
esityksen ja huutaa loppuunmyydyn katsomon keskeltä ”tuli 
on irti” vailla mitään järkevää syytä. Tai mennä ravintolassa 
haukkumaan tuiki tuntematonta ihmistä pedofiiliksi. Tai seistä 
kadunkulmassa huutelemassa ohikulkijoille rasistisia ja sovinis-
tisia törkeyksiä.”
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Iisalmen sanomat
 

”Journalismin ensimmäinen ihanne on totuus. Jos tarkoitetaan yksittäisiä 
faktoja, niin suomalaista journalismia voi pitää useimmiten todenmukai-
sena. Se, mitä faktoja valitaan, miten ne tuodaan esille ja millaisessa yhtey-
dessä, on kuitenkin aina vallankäyttöä”

- Emilia Kuokkalan ja Pontus Purokurun kirjan ”Luokkavallan vahti-
koirat” (INTO 2016) esipuheesta.

 
Emilia Kuokkalan ja Pontus Purokurun kirja ”Luokkavallan 
vahtikoirat” (INTO 2016) -miten suomalaiset toimittajat 
auttavat eliittiä pysymään eliittinä, voi monella tapaa pitää 
alansa parhaana ja kattavimpina tutkimuksena siitä media 
käyttää omistajiensa valtaa suhteessa tekijöihinsä, toimittajiin, 
ja asiakkaisiinsa, suuren yleisöön nostamalla tieten tahtoen 
vain yhdenlaiset näkemykset tai haastateltavat ihmiset esil-
le, vaikka se tietenkin on nimeään myöten vasemmistolaisen 
luokka-analyysin vanki ja kustantajanakin on entisistä kiilu-
silmätaistolaisista tunnettu Pulut, eli rauhanpuolustajien kir-
jallinen ”hyökkäys on paras puolustus”- sotilassiipi nimeltään 
Into-kustannus, mikä suoltaa kilometritolkulla journalistisia 
pamflettejaan ultravasemmiston propagandatoimiston tarpeita 
varten valtion rahoilla. 

Kun Turkka aikoinaan teki vallankumousta valtion rahoilla 
punaiseksi lastentarhakseen muuttuneessa Teatterikoulussa, 
samaa tekee Into-kustannus kirjastojen välityksellä, sillä in-
tokirjallisuus on kääritty ”puolueettomaan kääreeseen” niin, 
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että sen maksumiehet ovat nykyisin kuntalaiset kirjasto-ostojen 
muodossa niin Lapissa kuin etelässäkin kuten ”Luokkavallan 
vahtikoirat”-kirjankin tapauksessa sananvapauden nimissä

”On vaikea todistaa, että media vaikuttaa ihmisiin jollakin 
tietyllä tavalla. Arkikokemus ei tunne lähdeviitteitä, kuten 
työttömyydestä salanimellä pamfletin kirjoittanut Pasi Faux 
huomauttaa. Ainakaan vaikutussuhteet median kuluttamisen 
ja ihmisten toiminnan välillä eivät ole suoraviivaisia. Le Monde 
diplomatiquen entinen päätoimittaja Ignacio Ramonet kirjoit-
taa, että sekä Francon kannattajat Espanjassa että Neuvostolii-
ton valtaapitävät valvoivat valtioidensa valtamediaa totaalisesti 
vuosikymmenten ajan. Silti molemmat järjestelmät romahti-
vat. Täydellinenkään mediakontrolli ei tarkoita, että ihmisiä 
kontrolloitaisiin täydellisesti.”

Kirjan kirjoittajat eivät tunnu siltä kuin olisivat tutustuneet 
harvaan asuttuun maaseutu-Suomeen, jossa yksi patavanhoil-
linen maaseutupuolue, jonka levittämä ummehtunut maail-
mankuva nojaa lehmänpaskan ja kyykäärmeen virtsan sekoi-
tuksena olevaan valheiden verkkoon, mikä sekä tekee sokeaksi 
totuudelle että kuuroksi, on myös pitkävaikutteinen myrkky 
(usein poistuu kepuelimistä sen jälkeen kun olento on pois-
tunut kepumedioiden levikkialueelta), on uinut ihmisten si-
sään koodeiksi, joilla toimia vaikka eivät itse tuntisi olevansa 
puolueen arvojen kannattajia, siitä huolimatta että kirjoittajien 
yksinkertainen perusväite on: journalismi puolustaa ja käyttää 
valtaa useammin kuin kyseenalaistaa sitä.

”Tiedotusvälineissä mieluummin säilytetään vallitsevaa yh-
teiskunnallista tilaa kuin pyritään muuttamaan sitä. Suomessa 
on suuri joukko ihmisiä, joiden kokemusta media ei esitä tai 
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tavoita millään tavalla.”
Jussi Kotkavirta puhui samasta asiasta ”Immanuel Kant-ra-

dikaali paha” - kirjan, luvussa ”Hyvän ja pahan lähteillä”.
”Kun käärme Raamatun tarinassa lupasi naiselle, että syö-

mällä hedelmää hyvän ja pahan tiedon puusta he tulisivat 
jumalten kaltaiseksi, se ei Kantin mukaan suinkaan petkut-
tanut vaan puhui kirjaimellisesti totta:”Näin ihmisestä tuli 
yhdenvertainen kaikkien järkiolentojen kanssa, ovat ne miten 
arvokkaita hyvänsä. (Gen,3,22) Hän on yhdenveroinen mitä 
tulee vaatimukseen olla itse päämäärä (Zweck) ja tulla jokaisen 
taholta myös sellaisena arvostetuksi, ja olla joutumatta pel-
käksi välineeksi minkään muiden päämäärien toteuttamisessa.” 
(Kant 1786, A 11). Ajatus ihmisestä perimmäisenä päämäärä-
nä koskee Kantin mukaan järkiolentoa meissä - sitä joka tekee 
järkiperusteiden pohjalta valintoja. Tämä on usein kuitenkin 
ymmärretty perin juurin väärin, ja sitä on käytetty hyväksi 
muissa kuin moraalisissa tarkoituksissa.”

Paha koski Kantin mukaan samaa moraalisuuden vastaisuut-
ta, millä kepulandiassa jokaisella multakokkareella ylpeillään, 
ja on olemassa ainoastaan vain kun ihmistä tutkitaan moraali-
sena eikä vain jollekin jotain tuottavana välineellisenä olento-
na: taipumus pahaan on myös valmiutta tuntea mielihalua mo-
raalisuuden vastaisiin toimenpiteisiin. Siksi myös kepulandian 
valtamedioiden tuli olla vastuussa valheistaan ja siitä yleisestä 
ja vahingollisesta pahasta minkä saivat aikaan ihmisten ajatte-
lussa ja asenteissa, sillä heidän myötävaikutuksellaan totuus oli 
toisssijainen asia.

Siksi totuus (joku väyrysläinen elämän, itsensä ja maailman 
väärinymmärtäjä kysyy siellä tosissaan: mikä totuus?) ei hais-
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sut kepumedioissa, koska heidän tarjoamansa kuva totuudesta 
ja ihmisestä oli nostettu muiden nenien yläpuolelle, niin että 
hänellä oli kepuvaltamedioiden lupa kohdella muuta maail-
maa sen mukaan omista lähtökohdistaan palvellen vain omaa 
totuuttaan ja halujaan. 

Hänhän oli itse lähes sokeana ja kuurona totuudelle ja her-
kän hajuaistinsa menettäneenä juuttunut siihen koko olemus-
taan myöten lapsuudestaan saakka, kiitos sen että oli syntynyt 
”radikaalin pahan” otteessa piehtaroivalle kepumedioiden le-
vikkialueelle.

”Luokkavallan vahtikoira”-kirja on tehty niitä varten, jot-
ka yhtenä aamuna heräävät aamukahvia juodessaan ja yleistä 
totuutta raiskaavaa kepulehteä lukiessaan, että he haistavat 
totuuden- ja kauneuden (kepulaiset ovat diplomaattisesti il-
maistuina kaikkea muita kuin ”kukkasen sulokkaita ja raikkaan 
viehkeitä”) tympeän tunkkaisuuden itsessään, mutta eivät tiedä 
miten saisivat sen hajun pois. 

Siksi kirja, jolla on kolme tavoitetta, kannattaa lukea, vaikka 
ne eivät ihan täydellisesti toteudu; olla yleistajuinen opaskirja 
journalismiin ja sen kautta koko yhteiskuntaan ja toimittajia 
itsekritiikissä auttava työkalua sekä yhteenveto journalismin 
merkityksestä tilanteissa, jossa elämää määrittivät ilmaston-
muutos, alistavat valtarakenteet, ulkonäköön, sukupuoleen 
ja seksuaalisuuteen liittyvä syrjintä, rakenteellinen rasismi, 
loputtomasti koveneva työelämä ja vapaa-aikaakin hallitseva 
yksilöiden välinen kilpailu, eli kaikki ne asiat joista Iisalmen 
Sanomat ei tiennyt mitään, mitä ei koskaan tapahtunut lehden 
mukaan Iisalmen seudulla eikä siksi kirjoittanut kuin joskus 
vahingossa muutaman hassun rivin. Ei tekisi mieli haukkua 
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Iisalmen Sanomia ja heidän toimittajiaan, sillä he ovat koko 
sakki enemmän säälittäviä reppanoita yrittäessään tosissaan 
leikkiä toimittajia kuin tosissaan itsekään uskovat olevansa 
mitä muille luulottelevat. 

Mutta koska he ovat hyvä huono esimerkki heikkopäisistä 
ihmisistä, jotka ovat ensin tavallisia, kuten me kaikki olem-
me ennen kuin tapahtuu jotain ihmeellistä pääkopassamme, 
ennen kuin asema, maine ja raha saa paholaisen ja pahan eri 
muodoissa houkuteltua meidät yhtiökumppaneiksi, ensin vä-
hitellen ja lopulta kokonaan mukaansa imien, päässen asemaan 
missä voivat esittää erilaista ja erinomaista niin, että kansankie-
lellä ilmaistuna heidän päähänsä nousee kusi.

Tässä oli myös Johanna Vehkoon kirjan ”Painokoneet seis” 
suurin kompastuskivi. Vehkoon kirja edustaa elitististä yliopis-
tokaupunkien idealismia, mikä kukkii runsaina terttuina taide- 
ja yliopistopiireissä, mutta jolla ei ole sanottavammin jalansijaa 
arjen ilmiöissä muualla Suomessa. 

Tervetuloa takaisin karuun kepulais-sosialidemokraattiseen 
perskarvaraaputtajien ankeaan todellisuuteen, Johanna Veh-
koo! Esimerkiksi Vehkoon kirjansa lopuksi esittämän väite, 
”että etenkin paikallisjournalismi olisi hyötynyt avoimesta 
yhteistyöstä lukijoiden kanssa”, on kummallinen järjettömyy-
dessään ja totuudenvastaisuudessaan ja olisi vaatinut tuekseen 
konkreettisia esimerkkejä sekä kysymyksen: mistä yhteistyöstä 
on oikein kysymys?

Kepulandiassa hallitseva kepueliitti pitää kiinni vielä kovem-
min, jos mahdollista, kuin pääkaupunkiseudulle keskittyneet 
valtamediat, oikeudestaan ohjailla yleistä mielipidettä halua-
maansa suuntaan, päättämällä mistä puhutaan, kuka saa puhua 
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ja kenen mielipiteitä nostetaan esille. Landella paikallislehdet 
ovat lähes puhtaita valtaeliitin tiedotuskanavia ylhäältä alas-
päin, jopa niin että yleisön mielipiteet on joko masinoituja, 
rajoitettuja tai muuten vain kevyesti ohjailtuja. Varovaisena 
mielipiteiltään, toisinajattelijat ovat yksinäisiä purjehtijoita 
kepulandian myrskyisellä ja vaarallisella ulapalla.

Jussi Kotkavuori väittää taipumuksen pahaan olevan kanti-
laisesti ajateltuna osa ihmisluontoa, johon kuuluu kyky tehdä 
myös valintoja sekä arvioida niiden perusteita. Juuri tämä kyky 
on tehokkaasti häivytetty kepulandian valtamedian levittämis-
tä valheellisista hyvän ihmisen prototyypeistä, mistä huonoin 
esimerkki on juuri Nyyrikin ja eteläkymenlaaksolaisen Kymen 
sanomien pikkuserkkuna kerronnan ja uutishankinnan tasoilla 
liikkuva Iisalmen sanomat, sillä erotuksella että lehden journa-
listisesti vielä matalampaa rimaa kuvaa hyvin erään valtamedi-
assa töissä olleen toimittajakaverini mielestä ilmaus:

”Suomen huonoin lehti ihan kuin Demokraatti -lehden ke-
sätoimittajajournalismia tyypillisimmillään vahvistettuna Antti 
Rinteen änkyttävällä päärynäpäällä ja demarijäykistelyllä titte-
livallan edessä.”

Hänestä näet nämä pahat taipumukset ovat yhtä yleisiä sekä 
demareissa että kepulaisissa, kun he omaavat taipumuksia ja 
mielihaluja, jotka sinänsä eivät ole kantilaisittain pahoja (kun 
ihmistä tarkastellaan moraalisena olentona, paha on kaikissa 
muodoissa jotakin, mistä hän on periaatteessa vastuussa huo-
limatta siitä että yrittää koko ajan sanoillaan paeta vastuutaan, 
juuri sitä tekevät ihmisyyden väärin ymmärtäneet ja siksi to-
tuutta myös väärin omiin hämäriin tarkoituksiinsa vääntelevät 
kepumediat) ennen kuin he omaksuvat mielihalun subjektii-
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visiksi periaatteikseen ja siirtävät samalla syrjään moraalisen 
maksiimin eli sellaisen toimintaohjeen, joka kestäisi vertailun 
Kantin asettamaa kategorista imperatiivia (toimi aina siten, 
että toimintatavastasi voitaisiin tehdä yleinen moraalilaki. 

Kohtele kaikkia ihmisiä, myös itseäsi, ikään kuin he olisi-
vat päämääriä sinänsä, älä koskaan pelkkinä välineinä. Toimi 
aina niin kuin tahtosi olisi eettisten periaatteittesi nojalla yleis-
maailmallinen lain säätäjä. Toimi aina niin kuin olisit eettisine 
periaatteinesi päämäärien kuningaskunnan lakia säätävä jäsen 
vastaan epämoraalisesti vain yhtä totuutta omiin tarkoituk-
siinsa ajavia ja sitä kaikille yleisenä totuutena tarjoilevia, kuten 
saman lehtikonsernin Savon sanomat (Mullikkasbladet kansan 
ja Jyrki Rainan mukaan), jota ei-kepulaisen on vaikea lukea 
yhtä sivua pidemmälle tahraamatta käsiään lehmänpaskaan.

Kirjan alussa on hyvä kuvaus siitä, mistä oikeasti on kysymys 
vallan ja valtamedioiden liitosta, kun Hesarin Saska Saarikoski 
valittiin vuonna 2014 vuoden journalistiksi ja Sipilän hallituk-
sen silloinen valtiovarainministeri Alexander Stubb, jota kir-
joittajat kuvasivat teknokraattiseksi oikeistopoliitikoksi, ”joka 
pyrkii häivyttämään julkisuudesta ajamansa politiikan kiista-
nalaisuuden ja luokkavaikutukset” kehui twitterissä Saarikos-
ken olevan yksi Suomen parhaista kolumnisteista. Saarikoski 
vastasi, ja kun Saarikoksi kitti siitä, kirjan kirjoittajat kirjoitti-
vat tähän kiteytyneen kuvan suomalaisesta valtamediasta; val-
lanpitäjä kiittelee toimittajaa, joka kiittää takaisin ja toivottaa 
maireasti hyvää aamua koko kansakunnalle.”

Tilanne on ihan samanlainen Kehä III:sen ulkopuolella si-
jaitsevassa koko maan laajasti kattavassa kepumedioissa, jotka 
vastaavasti pönkittävät maaseudulla melkein monopolia hal-
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lussaan pitävää kepua. 
Siksi kannattaa lukea erityisen tarkkaan ensimmäisen luku 

missä kerrotaan esimerkkitapauksin, miten vallanpitäjät ovat 
räikeästi puuttuneet toimittajien töihin sekä toisesta luvusta 
valtamedioiden taustaoletuksia ja kritiikittömyyttä koskeva 
luku. 

Sellainen onnekas Kehä III:sen sisällä asunut, joka ei ole kos-
kaan asunut näillä alueilla, on vain käynyt lomilla kääntymässä, 
ei voi edes kuvitella mitä henkinen kepulaisuus tarkoittaa. Esi-
merkiksi Iisalmessa se oli kyräilyä, epäkohteliasta ja vihamielis-
tä kohtelua sekä kieleen piilotettua vittuilua ja aliarvioimista, 
jota harrastivat savolaishuumorin nimissä kaikki iisalmelaiset 
R -kioskin myyjästä jäätelökioskilla seisseeseen pyöreänaamai-
seen, perunanenäiseen ja aivan liian, maidolla, voilla, namuilla, 
leivällä ja jäätelöllä lihotettuun tuhtiin pikkulapseen.

Jos nyt rehellisesti sanon, syvästi umpimielisessä isänmaalli-
suskonnollisessa kepulandiassa on vaikea tavata elävää homoa. 
Siksi Iisalmen Sanomien toimittajat valitsivat kohtalokseni 
kiusaamisen vaikenemalla ja töykeän suhtautumistavan. Hie-
man googlaamalla paljastui lisäksi se kamala tosiasia, etten ole 
täysin suomalainen, en täysin suomenkielinen, en kepulainen, 
enkä missään nimessä ajattele mistään asiasta koskaan samoin 
kuin valtiota väärällä tavalla omiin tarkoituksiinsa kuppaavat 
(esim soten maakuntahallintoa tarvitaan puhtaasti siitä syystä, 
että kepuenemmistöiset kunnat saavat nuorille lupaaville kepu-
politiikonaluilleen harjoittelupaikat, hienot tittelit ja kepume-
dia kirjoitettavaa siitä sun tästä kun kepumaakuntavaltuutettu 
antaa lausunnon siitä sun tästä, ja pääsee sen julkisuuden saat-
telemana seuraavissa eduskuntavaaleissa läpi).
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Ja vaikka Kant sanoikin, että eläessään lajitovereidensa kans-
sa ihminen on eläin, joka tarvitsee herran, on se kepulandiassa 
ymmärretty syötettynä pakkopullana ja kahleena vapauden 
jalkaan, josta pitää huolen raskas byrokratia (kepubyrokrati-
asta kertoo jotain se, että ollessani tekemässä juttuja ja kirjoja 
Rovaniemestä 2015 kaupungissa, joka oli saman kokoinen kun 
kokoomuskaupunki Lappeenranta, oli 1500 työntekijää kun-
nan palkkalistoilla enemmän kuntaliitosten takia kuin Lap-
peenrannassa, veroprosentti korkeammalla ja paradoksaalista 
kyllä, kunnalliset palvelut huonompia kuin Lappeenrannassa), 
jonka ideana on työllistää omat laiskat kaverit, vähälahjaiset 
pikkuserkut ja kumminkaiman kissanhoitajatkin, jos he ovat 
vain kepulaisista perheistä; tämä on sitä aluepolitiikkaa, mitä 
kepu vaatii muilta, että julkisia rahoja siirretään tulonsiirroilla 
upottaviin soihin, jotta vanhat valtarakenteet pysyvät pystyssä. 

Tätä operaatiota johtavat maakunnalliset kepumedioiden 
ajatuspoliisit johtotähtenään Keskisuomalaisen ja sen legendaa-
risen kepusatraapin, nyt jo edesmenneen ja professorin tittelillä 
aikoinaan tihutöistään palkitun päätoimittaja Laatikaisen hen-
genheimolaiset, joiden tärkein tehtävä on ylläpitää valheellista 
maakuntaidentiteettiä urheilun yms. houkuttelun ja imartelun 
välimaastossa kulkevilla mainosmaisilla viihdejutuillaan, joissa 
varotaan puuttumasta maakuntien todellisten ongelmien syi-
hin tai olla horjuttamatta kepun kulissien takana väkivaltaisesti 
hampaat irvessä ylläpitämää vallan status quota, mikä perustuu 
vaikenemiseen, valehteluun ja siihen tehokkaaseen keinoon, 
ettei muuta mieltä olevia ihmisiä ja heidän kantojaan esitetä 
lehdissä, joita maaseutuväestö toisin kuin valistunut ja vapaa 
Kehä III:sen sisäpuolella asuva etelän onnellinen porukka, lu-
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kevat vieläkin sukupolvesta toiseen kuin piru raamattua.
Immanuel Kant kirjoittaa oikeusperiaatteen, että ihmislajin 

suurin ongelma, jonka ratkaisemiseen luonto hänet pakottaa, 
on oikeuden yleisesti hallitseman porvarillisen yhteiskunnan 
saavuttaminen. 

Tämä kysymys on sekä samanaikaisesti kepulandian suurin 
ongelma että Kantin filosofian keskeisin kysymys: ettei ihmi-
nen hyvistä aikeistaan huolimatta päästä itsessään olevaa pa-
haa vallalle, vaan yrittää hallita tätä sekä sisäisen että ulkoisen 
”herransa” avulla. 

Ja vaikka maaseututoimittajaserkkumme ovat usein enem-
män kuin laki sallii säälittäviä ja amatöörimäisessä touhukkuu-
dessaan naurettavia Iisalmen sanomien huipputiimin tapaan, 
ovat he pahempia kuin miltä ensisilmäykseltä näyttävät (monet 
ovat ihmetelleet miksei maalla, joka on niin kaunista, viihdy 
ja luulleet syyn olevan pelkkä tylsyys, ei kyllä se on ne mo-
raalisessa enemmistössä olevat ilkeät ja ahtaat ihmiset, jotka 
tekevät sellaisten ihmisten elämästä helvetin, jotka eivät heitä 
miellytä), ja siksi voi hyvällä syyllä lainata Immanuel Kantin 
toteamusta kuvaamaan heidän jälkeensä jättämää tunnetta.

”Ihmisluonnon tutkija kääntää katseensa mieluummin pois 
näiden ihmisten käyttäytymisestä kuin hankkii itselleen vielä 
yhden paheen -ihmisvihan.” 

Kun kesällä 2017 sain Iisalmen Sanomien päätoimittaja 
Kari Angerialta tehtäväkseni kirjoittaa kirjailijan silmin ”Iha-
na Iisalmi”-juttusarjaa sekä yhteiskunnallisia aiheita käsittele-
viä kolumneja, hän kysyi ensimmäisten kysymysten joukossa 
olinko edelleenkin samaa mieltä kun olin kirjoittanut eräässä 
jutussani 90 -luvulla ”tango- ja taantumusrajan takana sijain-



439

neesta kepulandian ikävästä”. Vastasin kysymällä, oliko lehti 
vielä kepulainen, johon Angeria vastasi ettei ole.

Angeria jätti mainitsematta sen, että lehteä todellisuudessa 
johti ”aitomaalaisliittolainen (ei mitään tekemistä paljon mai-
nostetun alkiolaisuuden kanssa, jossa on sentään hippu toisten 
ihmisten kunnioitusta ja tajua että kaikkialla maailmassa ei 
haise sama kuin kotona)”, ”männynkävyt ja risut”-ideologiaan 
perustunut henki sekä sen aidoimmat puolustajat, vahvasti ko-
tiseutuhenkiset ja kesätoimittajatasoiset karjakkojournalistit, 
jotka kävivät töissä toimittajina vain jos lehmä- ja peltoasiat tai 
eri kirkkokuntien keskinäiset kähinät eivät sitä häirinneet, sillä 
toinen vitsaus tyhmyyden lisäksi näillä erämaapelloilla oli anka-
raan kristillisyyteen naamioitu elämänkielteisyys ja lupa kiusata 
toista kunnes kiusattu muutti pois tai ampui vapaaehtoisesti 
kuulan kalloonsa jossain syvissä koskemattomissa umpimetsissä 
rajan takaa tulleiden nälkäisten venäläiskarhujen seurassa.

Kun soitin eräälle valtamediassa töissä olleelle päätoimitta-
jatoimittajakaverilleni ja kerroin että teen juttusarjaa kesällä 
Iisalmen Sanomiin, hän sanoin sen olevan, jos mahdollista: 
Suomen huonoin sanomalehti, jos ei ottanut huomioon tie-
tenkään Demokraatti-lehteä tai Kymen Sanomia.

Tiesin sen jo etukäteen. Kun ensimmäisen kerran luin Ii-
salmen Sanomia, laskin sen laihassa sisällössä olleen viisikym-
mentä helposti havaittavaa virhettä niin kieliopissa, kieliasussa, 
kuvateksteissä, juttujen sijoittelussa ja väärissä, mielenkiinnot-
tomissa nostoissa, joukossa mm. vaarallinen kaksoispassiivi+ 
harmillisesti puuttuvat possessiivisuffikset, jutut mielenkiin-
nottomia ja amatöörimäisen huonosti tehtyjä, kieli kankeaa 
ja kuvat kuin ne olisi otettu kännykällä, niin kuin ne osittain 
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taisivat ollakin. 
Ja kun ensimmäinen juttuni otsikkoa myöten ”siivottiin” 

erään harjoittelijan toimesta vastaamaan lehden tavanomaista 
tylsyyslatteuslinjaa, tiesin etten jatkaisi kesää pidemmällä jut-
tujeni ja kolumnieni kirjoittamista siihen läpyskään.

Lehti rikkoo jatkuvasti jopa kaikkia hyviä kepujournalisteilta 
vaadittavia ominaisuuksia.

1. Kepujournalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, 
kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, 
mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Iisalmen sanomat ei sitä tee. He 
harrastavat päätyäkseen ns. kaverijournalismia (tässä tapaukses-
sa myös jo mainittua karjakkojournalismia, jossa yhden puo-
lueen eli kepun näkemykset menevät aina oikeiden uutisten 
edelle)

2. Keputiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on teh-
tävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään 
oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille kepulaisille. Tästä 
Iisalmen Sanomat ei ole edes kuullut tai tiennyt sen olemas-
saolosta. Esimerkiksi tässä luvussa mainitussa ortodoksijutussa 
sekä ensimmäisessä joka sensuroitiin sen kesätoimittajan osaa-
mattomissa käsissä torsoksi että sen toisen kanssa, jota karjak-
kotoimittaja ei edes julkaissut, vaan soitti asiasta kepuystäväl-
leen, jota juttu käsitteli osin, ja deletoi lopulta jutun kuvineen.

3. Kepujournalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua pai-
nostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa 
tiedonvälitystä. Kauniita ylisanoja, jotka eivät toteudu missään 
kepumedioissa.

4. Kepujournalisti ei saisi käyttää asemaansa väärin Iisalmen 
Sanomien toimittajien tapaan. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, 
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joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä 
vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumat-
tomuuden tai ammattietiikan. 

5. Kepujournalistilla olisi myös sekä oikeus että mahdolli-
suus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilö-
kohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa, jos heillä 
olisi ammattietiikkaa.

6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen 
omistajille merkittäviä asioita kepujournalistin on hyvä tehdä 
asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi. Sitä ei ole 
koskaan uskallettu tehdä Iisalmen sanomissa yksinkertaisesti 
siitä syystä, että läpyskä toimii konserninsa filiaalina mainok-
sille ja muulle kepuprobagandalle.

Nämä surullisen kuuluisat Iisalmen Sanomien karjakko-
toimittajat eivät koskaan sanoneet edes päivää minulle, vaan 
käänsivät kiusaantuneena päänsä pois keskittyen töihinsä, jos 
eksyin toimitukseen. He olivat varanneet minulle umpimieli-
sen maailman koston näyttämällä tylyydelleen etten kuulunut 
heidän maailmansa, mikä oli ankara, tuomitseva, kielteinen, 
määräilevä, ummehtunut, sanalla sanoen: kepulainen. 

Iisalmen Sanomien toimittajien ongelmaan on kapean näkö-
kulman ja umpinaisen mielen sekä ikävän kielteisen luonteiden 
lisäksi vähenevien lukijoidensa suureksi harmiksi se, etteivät he 
osaa ”varastaa ympäristöstään tarinoita rakentavasti muilta kuin 
lehmiltä” samalla tavalla kuin mitä Musilin, Brochin, Zweigin, 
Werfelin, Rilken, Hofmansthalin, Schnitzlerin, Kafkan, We-
dekindin ja Baghrin kanssa wieniläisessä ”Cafe Museumissa” 
väitellyt, hävyttömyyksiä lausuen ja riidellen aikaansa viettä-
nyt ”aina mielialan ja asianomaisen temperamentin mukaan” 
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toiminut kulttuurihistorioitsija Egon Friedell tarkoitti ”Uuden 
ajan kulttuurihistoriansa I”-osassa: ”Johdanto renessanssi ja us-
konpuhdistus” (WSOY 1995).

”Ihmiskunnan koko hengen historia on varkauksien histo-
riaa. Aleksanteri varastaa Filippokselta, Augustinus varastaa 
Paavalilta, Giotto varstaa Cimabuelta, Schiller varastaa Kantil-
ta. Ja jos joskus syntyy seisahdus, on syy aina siinä, että varastet-
tiin liian vähän. Keskiaikana varastettiin ainoastaan kirkkoisiltä 
ja Aristoteleeltä: se oli liian vähän. Renessanssiajalla varastettiin 
kaikkea kirjallisuudenjätteitä myöten: siinä se suunnaton hen-
kinen nousu, joka silloin valtasi Euroopan ihmiset. Ja jos suuri 
taiteilija tai ajattelija ei voi päästä esille, johtuu se aina siitä, että 
hän saa liian vähän varkaita. Sokrateella oli harvinainen onni 
saada Platonista arkailematon varas, joka tunsi perin pohjin 
ammattinsa: ilman Platonia hän olisi tuntematon.”

Maaseutu on kaikkialla maailmassa kuolettavan takapajui-
nen, hengetön ja sieluton, jossa yhteiskunta muodostuu su-
kulaisten keskinäisestä vallasta ja sivistys ja kulttuuri kansan-
koulunopettaja Jutta Urpilaisen tapaisista ”vähemmän luovista, 
innostavista ja nerokkaista kansankynttilöistä”, joiden kynsis-
sä lapsista tulee pikkumaisia, auktoriteettiuskovaisia ja turhan 
perässä juoksevia typeryksiä, jotka luulevat että politiikka on 
vain äänestämistä ja tyytymistä kuuntelemaan Jutta Urpilaisen 
heikkotasoisia vappupuheita siitä miksi maata pitäisi vieläkin 
ohjata ojasta allikkoon sata vuotta vanhoilla kateusopeilla, jotta 
rikkailta voitaisiin viedä ilot nauttia köyhiltä kuppaamia omai-
suuksiaan, joten ei ole mikään ihme ettei kukaan viihdy siellä ja 
maalaiskansa oikein jonottaa päästäkseen potemaan koti-ikävää 
pääkaupunkiseudun kalliisiin betonislummeihin ja äänestämään 
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persuja.
Kepumedioita vaivaa sama ”kökkötraktoriongelma”, kuin 

mitä ex-kepulaista pönäkkäjournalistista Lapin Kansaa, ennen 
kuin Almamedia ostamalla lehden pelasti lukijat kuolemasta ikä-
vään. Kepulaiset ovat aina olleet rähmällään itään koska Valio 
saa hyvien idänsuhteiden aikana työnnettyä sinne rasvaiset ja 
sokeroidut maitotuotteensa. 

Tämän osan kepumedioihin Kekkosen linja lisäsi 50-luvulla 
maalaisliiton puoluesihteerin ja korruptiolle person jesuiittamai-
sen Arvo Korsimon, silloisen maalaisliiton ja 60-luvulla turhilla 
toiveilla kaupunkeihin rastastavan ja siksi nimensä keskustapuo-
lueeksi muuttaneen ”likaisten temppujen osaston” vakituisiksi ja 
muuttumattomiksi toimintaperiaatteiksi. 

Niin sai alkunsa jesuiittamoraalista voimansa ammentanut 
”kepumedioiden harrastama leniniläinen politiikka”, jossa tar-
koitus pyhitti keinot ja moraalilla pyyhittiin vallankumouksen 
lattioilta viattomien veriset jäljet.

Lenin olisi ollut kateellinen kepulandian lehdistösatraapeille, 
jotka täyttävät edelleenkin mullanhajuisen lehtensä kepulaisista 
kunnallisneuvoksista, kansantanssista, lehmä kaatui ojaan eilen 
-jutuissaan, sekä omien kavereidensa eli ”sidosryhmiensä” toiveet 
täyttävillä tekstimainontajutuilla, sillä maalaisrahan halutaan 
tulla maalaisrahan luokse eikä karata kaupunkiin S-bonuksiin.

Sokrates opetti omalla olemuksellaan, että meidän tulee aina 
varoa visusti niitä ihmisiä, jotka puhuvat rakkaudesta hampaat 
irvessä, ilman hymyn häivääkään naamallaan. Latelevat liudan 
ikäviä ja typeriä sääntöjään naama peruslukemilla tai suu happa-
mana, ja vannovat jonkun ylimmän nimeen väittäen, että asiat 
pitää tehdä juuri niin tylsästi ja vaihtoehdottomasti kuin he sa-
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novat, ja jonka heitä ylempänä on määrännyt vain siksi, että niin 
on tehty aina kepulandiassa ja tulaan tekemäänkin kepulehdissä 
Laatikaisen muistoa kunnioittaen.

Näin he tekivät, koska he pyrkivät vain tyydyttämään omat, 
sukulaistensa ja kavereidensa tarpeet, pyynnöt ja oletetut toiveet 
välittämättä olenkaan siitä, tapahtuiko se kauniisti vai ei. Sil-
lä tavoin heidän toiminnastaan tuli sattumanvaraista ja pahaa, 
koska he saattoivat tehdä yhtä hyvin pahaa kuin hyvää ilman 
omantunnontuskia ja pitää heidän epäreiluuttaan tai vääryttään 
itse syypäinä saamaansa kohteluun koska eivät ole maalta eivät-
kä sukulaisia ja puoluetovereita kepun paikalliosastossa, mikä 
maalla on usein sama asia. Monet heistä edustavat ilkeyden am-
mattilaisina ja äärimmäisen ”maaseutu mansikka - muu maail-
ma mustikka”-dikotomiassaan samaa pahaa, kuin mitä Leninistä 
elämänkerran kirjoittanut Robert Service sanoi Leninin luon-
teessa olleen jotain pahanilkisyyttä. 

”Lenin oli kävelevä aikapommi. Intellektuaaliset vaikutteet 
ajoivat häntä vallankumoukseen, mutta sisäinen raivo lietsoi 
prosessia. Tuhoamisen intohimo eli hänessä väkevämpänä kuin 
rakkaus proletariaattia kohtaan.”

Iisalmen Sanomista yksipuolisesta uutisoinnista tehtiin kan-
salaiskantelu Julkisen sanan neuvostolle.

”Kantelu julkisen sanan neuvostolle Iisalmen sanomista. Vali-
tan Julkisen sanan neuvostolle Iisalmen sanomien uutisoinnista 
Iisalmen ortodoksikirkosta (ohessa artikkelit liitteenä; Vuok-
ko Nissisen pääkirjoitus 21.7 ja Petri Karvisen juttu otsikolla 
”Seurakuntaneuvostolle laittomat potkut 7.heinäkuuta). Soitin 
asiasta päätoimittaja Kari Angerialle heti hänen kesälomansa 
päätyttyä elokuun alusta. Asiaan ei ole tullut korjausta tai an-
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teeksipyyntöä. Sitoudun siihen, etten hae JSN:n päätöstä oikeu-
denkäyntiä varten. ”Iisalmen sanomat omistavan Savon median 
kustantaman Savon Sanomien päätoimittajan, Seppo Rönkön 
veli, Markku Rönkkö on syytettynä seurakunnan yhteydessä 
aiemmin toimineen Evakkokeskuksen epäselvyyksistä. Iisalmen 
sanomat on koko prosessin ajan tehnyt juttuja, joissa Rönkön 
edustama puoli on julistettu syyttömäksi eikä vastapuolelle ole 
annettu mahdollisuutta kertoa omaa kantaansa.” Iisalmen sa-
nomien juttuja käsitelleet toimittajat ovat asettuneet kirjoituk-
sissaan Rönkön edustaman suunnan kannalle ilman epäilystä, 
ja ovat näin vaarantaneet journalistisen riippumattomuutensa. 
Lehti ei ole kertaakaan tehnyt selväksi, että yhden syytetyn veli 
on johtavassa asemassa lehteä kustantavassa mediakonsernissa. 
Lehti ei ole ollut totuudenmukainen tiedonvälityksessään, eikä 
esitettyjä tietoja ole tarkistettu tai mielipiteitä erotettu sepitteel-
lisestä aineistosta. Lähteitä ja tietolähteitä ei ole tutkittu kriitti-
sesti tai kyseenalaistettu, eikä vastapuolelle ole annettu lukuisista 
pyynnöistä huolimatta oikaista vääriä tietoja. Juttujen valintaa 
ja sisältö ei ole tehty journalistisin perustein. Toimittajat eivät 
ole torjuneet ulkoista painostusta asian suhteen ja antaneet 
näin juttujen sisällöstä päätösvallan ulkopuolisille. Iisalmessa 
16.7.2017.”

Iisalmen Sanomat on tyyppiesimerkki siitä miten sanavapaus 
ei toteudu näissä pienissä ja ummehtuneissa ”mekaanisen soli-
daarisuuden” valtaamissa pikkupaikoissa, joita hallitsee rautai-
nen maanomistamiseen ja kristilliseen ankaruuteen perustuva 
orjamoraali. 

Tällaisten ihmisten suurimmaksi huoleksi muodostuu säilyt-
tää asiat entisellään vastustamalla muutoksia. Näitä tylsämielisiä, 
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mutta teräkyynärpäisiä karjakkotoimittajia ajoi kuitenkin aina 
eteenpäin enemmänkin itsekkyys ja ahneus, kuin sen hyvän puo-
lesta taisteleminen ja ylevät yhteisölliset arvot, joista he Iisalmen 
sanomien nettisivuilla itseään ja hyviä aikeitaan esitellessään pi-
tävät suurta mölyä kissankorkuisin kirjaimin. 

Kepumediakonserni Keskisuomalainen OYJ on tehnyt kepu-
sisällöistä vastaavan Keskisuomalainen lehden päätoimittajan, 
Pekka Mervolan johdolla kaikista omistamistaan medioista Jy-
väskylästä hikisavon Iisalmen Sanomien sekä sen isoveljen, Savon 
Sanomien kautta Lahteen ostamansa Etelä-Suomen Sanomien 
lukijoille suuren karhunpalveluksen, tehdessään lehdistään tyl-
siä, sisällyksettömiä ja yhdennäköisiä, samalla kun levikit ja mai-
nostulot ovat tippuneet kuin se kuuluisa lehmänhäntä Sonka-
järvellä maakuntajuhlien aikaan Kepun lippurivistön marssiessa 
koulukeskuksen pihalle niin, että seuraava kepukonkurssi Talvi-
vaaran jälkeen on Keskisuomalainen OYJ:n pakkohuutokauppa 
kiinalaisille siankasvattajille, jotka tarvitsevat oman propagan-
dakoneistonsa pehmitelläkseen kepupoliitikkoja 2020-luvulla 
siihen, että ylijäämä-Suomi voidaan ostaa kiinalaisen pihvikarjan 
laidunmaaksi matkalla tulleista huolimatta Yhdysvaltojen liha-
markkinoille.

Yhdenmukaisuus ja poliittinen samanmielisyys ei koske vain 
sisältöjä (siinä yksi syy miksi näitä kepumedioita ei voi terveen 
järjen, epäilyn ja omat ajatukset omaava lukea ja niissä käsiään 
liata; niitäkin löytyy maaseudulla, ei kepun kannatus ole par-
haimmillaan kuin 35 % luokkaa vaikka he mädättävät kepulai-
suudellaan kaiken tuoreen, iloisen, älyllisen ja innostavan mihin 
rähmäkäpälillään koskevat) vaan myös mitäänsanomattomia 
toimittajia, jotka ymmärtävät toimittajan roolin väärin vallan 
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ja etuilevien ihmisten nuolemisena, kuten Iisalmen Sanomis-
sa toimittajan huoneentaulussa savoksi tulkittuna lukee lehden 
omistavan kepumediakonsernin ohjeiden mukaisesti. 

Keskisuomalainen OYJ:n hallinnointikoodin tavoitteena on 
varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käy-
tössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimin-
taperiaatteet ja käytännöt. Hyvän hallinnointikoodin keskeisiä 
ominaisuuksia ovat:

• omistajien oikeuksien sekä heidän tasapuolisen kohte-
lunsa turvaaminen 

• hallintoelinten vastuu yhtiön johtamisesta ammattitai-
toisesti sekä vastuullisesti 

• yhtiön taloudellisesta ja muusta toiminnasta annettavan 
tiedon asianmukaisuus ja läpinäkyvyys 

• eri sidosryhmien etujen huomioon ottaminen 
Vaikuttaa siltä, sillä on vaikea uskoa että he kaikki ovat tie-

toisesti läpeensä pahoja vaikka tietoisesti myrkyttävätkin ne tie-
tämättömät, jotka vielä uskaltavat käyttää anabolisin stereoiden 
lihottamia lehmien (Valio)-tuotteita. Kepulandiassa muillakin 
änkyröillä kuin Paavo Väyrysellä on viehtymystä siihen suureen 
rationalistiseen teoriaan 1600 -luvulta, jonka mukaan paha ei 
ole mitään. Tai kepun varhaisnuorisoseura vesaisissa on opiskeltu 
ilmeisen kuumeisesti Spinozaa, joka puhuu tästä ”Etiikassaan”. 
Hänen mielestään se, että paha ei ole mitään ei johdu siitä, että 
vain hyvä olisi olemassa ja tuottaisi olemista, vaan päinvastoin 
siitä, ettei hyvää ole olemassa sen enempää kuin pahaa ja että 
oleminen (kuten kepulaisten sisään verenkiertoonsa elimelliseksi 
osaksi jo äidinmaidosta hengittämä tuore lehmänripuli) on hy-
vän ja pahan tuolla puolen.
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Vakoojadiplomaatti
 

”Ihminen ei koskaan voi olla varma mitä asioita olisi paras jättää tekemättä.”
-Horatius
 

90-luvun alussa tein kuusiviikkoisen, kummallisen ja iki-
muistoisen matkan Venetzuelaan, missä tapasin kanistereita, 
eli kummallisuuksia, ja ministereitä, eli huijareita laidasta lai-
taan, seurasin kansainvälistä lastenteatterifestivaalia ja kuunte-
lin oopperoita, lensin tuhat kilometriä Venetzuelan ”Manseen” 
eli kakkoskaupunki Maracaiboon samaa reittiä, jossa oli juuri 
aiemmin lentokone täydessä lastissa mm. paikallinen jalkapal-
lojoukkue lentänyt sumussa vuorenseinään, tapasin suomalai-
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sen vakoojadiplomaatin ja lensin ulos Suomen suurlähettilään 
residenssistä, olin samassa katolisessa messussa kuin Göbbelsin 
siskon tytär perheineen ja lensin yhdessä katumustyötä tekevän 
saman luterilaisen seurakunnan saksalaisen papin kanssa, jonka 
natsi -isä oli ollut erään eteläamerikkalaisen valtion nukkehalli-
tuksen opetusministeri, syvälle viidakkoon auttamaan rikkaan 
perheen ilkeän pojan murhaamaksi tulleen pojan perhettä.

Jo matka Pariisin De Gaullen kentältä Caracasiin Air Fran-
cen isoimmalla mahdollisella jumbojetillä, oli elämys, matkato-
vereina Quitoon Kolumbian pääkaupunkiin lentäviä perulaisia 
transvestiitteja, jotka työskentelivät päivisin partureina ja öisin 
huorina Pariisin pahamaineisissa kortteleissa.

Suomen suurlähetystössä työskenteli silloin lähetystösihtee-
rinä Kekkosen läheisenä tuttavana tiedetyn ja sekä valtio-omis-
teisten Enso Gutzeitin että Valmetin hallitusten puheenjoh-
tajan paikalta taloudellisten väärinkäytösten ja korruption 
takia potkut saaneen Olavi J. Mattilan poika, joka muutaman 
vuoden päästä siirtyi Moskovan suurlähetystöön II-lähetys-
sihteeriksi, ja jäi melkein heti verekseltään kiinni vakoilusta 
venäläisten hyväksi.

Mattilan pojalla ei ollut mitään tekemistä Caracasissa ja siksi 
hän ”juorusi” minulle kaiken mahdollisen Caracasin parhaim-
missa ravintoloissa. Suurlähettiläänä oli entisen ulkoministeri 
Kalevi Sorsan alkoholisoitunut ja turhautunut luottomies, jolle 
oli salaisen sopimuksen mukaan kuulemma luvannut nimi-
tyksen Belgian suurlähettilääksi, koska hänellä oli belgialainen 
vaimo, palkkioksi SDP:lle tekemistä palveluksista, mutta siir-
ryttyään eduskunnan puhemieheksi ei muistanut hiiskua asias-
ta seuraajalleen ulkoministerinä, Pertti Paasiolle, joka nimitti 
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paikalle oman miehensä (olin eräänä iltana hänen residenssis-
sään iltaa viettämässä ja otin asian esille sillä seurauksella, että 
suurlähettiläs suuttui minulle ja heitti kesken illallisten ulos).

Mattila kertoi juurta jaksaen miten hän oli päässyt isänsä 
suhteiden avulla ensin ulkoministeriöön töihin ja sitten liit-
tynyt siellä kepun henkilökuntakerhoon ja miten ”isän isot ja 
vaikutusvaltaiset ystävät” talossa olivat sitten auttaneet häntä, 
ja miten hänen piti vastapalvelukseksi vakoilla suurlähettiläs-
tään ja raportoida kaikesta mitä tämä teki, puhui ja kirjoitti.

Kaikki tämä tapahtui tietenkin vahvassa humalatilassa Suo-
men valtion laskuun. Mattila nauroi omille jutuilleen, näppä-
ryydelleen ja tärkeälle tehtävälleen. Olin hämmentynyt. Hän 
ei kokenut olevansa diplomaatti vaan vakooja, miksi hän myö-
hemmin paljastuikin Moskovassa. Harvinaisen tylsä ja tyhmä 
mies hän oli jopa suomalaisdiplomaatiksi, ja se oli paljon se 
kun kyseessä oli sentään pikkumaisista ja turhantärkeistä vir-
kamiehistä tunnetun ulkoministeriön virkamies.
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Kohtuunmukaisen 
ongelmallisuus

 
”Jos Väinö Tanner olisi vielä keskuudessamme, hänellä olisi 
mielestäni kovin vähän selittämistä tekemisistään. Voisi sa-
noa, että hänen matkassaan oli hyvin vähän mutkia. Minulla 
on suuri houkutus sanoa, että hän teki niitä vähemmän kuin 
muut.”

-Mauno Koivisto Lasse Lehtisen ”kertomana” kirjassa Tan-
ner ”Itsenäisen Suomen mies (Otava 2017).”

 
Michel de Montaignen ”Esseiden II”-osan sivulla 245, Mon-
taigne varoittaa siitä, ettei kukaan pane pahakseen, jos verra-
taan Jumalaan, mutta kylläkin, jos hänet alennetaan eläinten 
tasolle: niin paljon mustasukkaisemmin me Montaignesta huo-
lehdimme omista kuin ”Luojamme” eduista.

”Mutta meidän on poljettava maahan tämä typerä itserak-
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kaus, ravisteltava rohkeasti ja voimakkaasti niitä naurettavia 
perustuksia, joille nämä harhaluulot rakentuvat. Niin kauan 
kuin ihminen kuvittelee, että hänellä on kykyjä ja voimia 
omasta takaa, hän ei koskaan tule tunnustamaan, mitä hän on 
Herralleen velkaa: hän tulee aina ”tekemään munista kanoja”, 
kuten sanonta kuuluu. Hänet on riisuttava paljaaksi paitaa 
myöten.”

Juuri tällä tavalla itsestään ja tekemisistään aina kovaa ääntä 
Montaignen tarkoittamalla itsekkään ikävällä ja muita huomi-
oimattomalla tavalla ”muut asiaan vaikuttavat tekijät tahalli-
sesti omassa erinomaisuudessaan unohtavan”, 71-vuotiaan hy-
vätuloisen eläkeläisen, toimittaja ja mediapersoona (tahdotko 
miljonääriksi ja Amerin tupakkayhtiön lobbari tarkoitukse-
naan lykätä tupakkalakia hamaan tulevaisuuteen: onnistui sen 
verran viivyttämään lakia että sai liikanimen ”tupakkatappaja”.

Jonkun esittämän laskelman mukaan Lehtisen keuhko-
syövällä värjätyt likaiset rahat saivat aikaan yli 5000 turhaa 
kuolemaa) sekä tunnetun törkyturvan, nyt jo myös eläkkeellä 
olevan ja kahdeksaakymppiä huitovan toimittaja Loka-Laitisen 
bestiksenä tiedetyn, Lasse Lehtisen, kirja ei olisi julkisuuden 
tsunameja synnyttävän Lasse Lehtisen kirjoittama kirja, ellei se 
alkaisi sekä ”lasselehtismäiselle perseennuolentalajityypilleen” 
uskollisesti pyllistyksellä että kumartamisella, ja ”ei-montaig-
nemaisella”, elämänvieraalla ja kuvottavalla epärehellisyydellä, 
kuin teurastuksessa kiljuva sika onnettoman Poseidonin tapaan 
sekä meitä että itseään hämäten, kun hän kuvitteli voivansa 
näyttää pitkää nenää kivulle huutamalla sille: tee minkä teet, 
minä en kuminkaan sano sinua onnettomuudeksi! 

Nyt meillä on käsissä sellainen umpipuusta tehty koko kan-
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san onnettomuus, joka luulee itse olevansa kansan onneksi ja 
sen suosikki, ja tarvitsee siksi yleisöä peilikseen jatkuvalle it-
seihailulleen.

Juuri näin ihan kirjansa aluksi tekee paskanpuhumisen ja-
loksi hämäämisen sijaistaiteeksi kehittänyt toimittaja ja me-
diapersoona Lasse Lehtinen, joka varmuuden vuoksi selus-
tansa turvatakseen tyypilliseen tapaansa, nuolaisee vanhasta 
muistista entistä demarihistorianprofessoria (Lehtisen Oulun 
yliopistoon tekemä ja demareiden oululaisen asuntosäätiön, 
Riihisäätiön rahoittama samanhenkinen propagandaväitöskir-
ja, oli epätieteellisyydessään hämmentävä rimanalitus varmasti 
muillekin kuin poliittisen historian professori Seppo Henti-
lälle; ihan kuin olisi lukenut yhtä pitkää kolumnia hyvän ja 
erehtymättömän SDP:n taistelusta pahaa Kekkosta vastaan 
”lasselehtismäisellä”, ja Seura-lehdessä aikoinaan opitulla per-
hejournalistisen helpolla selkokynällä alleviivaten) kiitokseksi 
demarihistorian opituista kyseenalaisista taidoista piilottaa, 
väittää ja puhua mitä sylki suuhun tuo omien tarkoitusperien 
mukaisesti lähteitä tahallisesti väärin ja epä -älyllisesti ”mutkat 
suoriksi”-tavalla tulkittuna.

Heti perään laittaa seniili ja Kekkoselle kaunainen Mau-
no Koivisto muutamalla lauseella rivien välistä pyyhkimään 
edellisen luvun suurmies Kekkosen kertaheitolla historian 
roskatynnyriin kostoksi silkkaa ilkeyttään, nostamalla tiuk-
kana jääräpäänä pidetty Väinö Tanner ”muka suoraselkäiseksi 
suurmieheksi”, jolla oli Koiviston sanoin”hyvin vähän mutkia” 
takanaan.

Todellisuudessa tämän itsekkään ja epäonnisen toverin tie 
ei muuta ollutkaan täynnä kuin vääriä mutkia, sudenkuoppia, 
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kirveleviä ansoja, satuttavia kiviä ja harhaan johtaneita vää-
riä viittoja, jolla tämä Suomen poliittisen historian eräs ehkä 
huumorintajuttomimmista idiooteista oli syöstä kansakunnan 
sekä ennen sotia että sotien jälkeen Kekkos -että neuvostoliit-
tovihassaan Baltian maiden kivikkoiselle tielle, tai mikä vie-
lä pahempaa, jyrkillä ja epädiplomaattisilla sanoillaan saanut 
NL:n pommittamaan meidät takaisin kivikauteen, eikä niin 
kuin Lehtisen kirjan eräs tahallaan väärä ja propagandistinen 
pääväittämä on: Tannerin ja hänen seuraajiensa ansiosta -eli 
oikeistodemarit, Honka-liitto ja kirjan kirjoittajan ansiosta 
Suomen vääjäämätön luisuminen sodanjälkeiseen ”toiseen 
autonomiaan”, jota myös suomettumiseksi kutsuttiin, ”saattoi 
viivästyä jopa” kaksikymmentä vuotta.

Väinö Tanner herätettynä luupin alle alastomana tutkitta-
vaksi tekemisistään ja sanoistaan kuin viimeisellä tuomiolla, 
olisi ollut kenelle tahansa muulle historioitsijalle suururakka 
ja aiheuttanut moraalisia pohdintoja ja harmaita hiuksia, mut-
ta ei toimittaja ja mediapersoona Lasse Lehtiselle, joka leik-
kii tittelinsä turvin akateemista historiantutkijaa, ja ilmeisesti 
uskoo itse täyttä häkää keksimäänsä satuun historiantutkija 
Lasse Lehtisestä, jolle Tanner on enemmän kuin maanpäällinen 
Jumala, ja jesuiittamaisesti kaiken hänen nimissään tehdyksi 
ilmoitetun tekojen seuraamusten oikeuttaja, jonkinlainen vää-
rän sekä kieron analyysin- ja politiikan suojelusenkeli, silloin 
kun kaikki menee päin mäntyä ja tarvitaan taas hölmöläisiä 
tuomaan säkillä valoa pimeään huoneeseen. 

Tannerilla kerrotaan kirjassa olleen puutteellinen ihmistun-
temus, joka toisin osui kuulemma viinassa marinoidun Väinö 
Leskisen suhteen harvinaisesti oikeaan. Kirjassaan Lehtinen 
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vilauttaa joko tieten tahtoen tai tahtomattaan ihailemansa 
Tannerin luonteen karkeutta, kertoessaan Tannerin olleen 
kuuluisa töksäyttelevästä tyylistään, jopa niin että Ruotsin de-
maripääministeri Per Albin Hansson totesi kerran hänestä, ei 
kovinkaan mairittelevaan sävyyn, että Tannerilla oli ihmeelli-
nen kyky sanoa kriittisellä hetkellä epämiellyttäviä asioita epä-
miellyttävällä tavalla. Tannerista Linkomies anoi, että tämä oli 
luonteeltaan jonkin verran äksy ja helposti kuohahtava var-
sinkin jos oli havaitsevinaan, ettei häntä kohdeltu riittävällä 
arvonannolla.

”Hänessä oli lisäksi säilynyt jonkinlaista Helsingin Reaalily-
seon vähävaraisille, mutta etevälle oppilaalle ominaista taipu-
musta käytännöllisen elämän arvojen yksipuoliseen korostami-
seen ja henkisten arvojen väheksymiseen.” 

Vielä Linkomies valitti, että Tannerin kanssa vastustava kan-
ta oli käärittävä pumpuliin, jos tahtoi hoitaa asiat niin, ettei 
tämä loukkaantuisi. 

Kirjassaan ”Parlamentarismi retorisena politiikkana” Kari 
Palonen antaa Max Weberin ”objektiivisuus”-artikkelille vuo-
delta 1904 uuden tulkinnan. Objektiivisuus tarkoitti Weberille 
Palosen mukaan menettelytapaa akateemisten kiistojen käsit-
telyyn.

”Käsiterealismi, eli ajatus siitä, että maailma on paitsi ob-
jektiivisesti olemassa, myös määrää ne käsitteet, joilla siitä 
puhutaan, on vahva filosofinen traditio skolastiikasta marxis-
miin, kuten Weber sanoo. Hänelle se on ahtaan fakki-idiootin 
harha. Tämä ei näe sitä, että asioita tarkastellaan aina jostain 
näkökulmasta. Weberin perusteesi on, että ”objektiivisuus” on 
yhtä lailla näkökulmasidonnainen kuin esimerkiksi vapaus tai 
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tasa -arvo. Vuoden 1904 artikkelin keskeinen teesi onkin tä-
mä”Ei ole olemassa mitään ”objektiivista” tieteellistä analyysiä 
kulttuurielämästä tai ”yhteiskunnallisista ilmiöistä” sinänsä, 
analyysiä joka olisi riippumaton niistä erityisistä ja ”yksipuoli-
sista” näkökulmista, joiden nojalla ne valitaan nimenomaisesti 
tai hiljaisesti, tietoisesti tai tiedostamatta -tutkimuskohteeksi, 
analysoidaan ja jäsentäen esitetään (Weber 1904b, 170).” 

Toimittajan ei pitäisi sortua Weberin varoittamaan ”käsite-
realismiin” tai kirjoittaa ”objektiivisesti” (kehuvasti) sitä edus-
tavasta toisesta toimittajasta, eli Lasse Lehtisestä ”Tanner”-kir-
jan kohdalla, siis ainakaan sellaisesta, joka on julkkis itse ja 
kuuluu maan mahtaviin mahtailijoihin tietäen omakohtaisesti, 
ettei politiikassa ole oikeasti kyse arvoista vaan vallasta - siis 
macchiavellismista, ja jotka vielä osaavat vetää oikeista naruista 
ja pitää itsestään sen verran kovaa ääntä että se noteerataan 
koko maassa Hangosta Nuorgamiin kaikissa medioissa yhtä 
tarkasti ja yksityiskohtaisesti kuin hyttysen pieru, jota kirjassa 
kuvaa ensiaikojen kasku siitä miten suomalaiset saatiin pysy-
mään vanhassa uskossa kun sanottiin, että Helsingissä pierun 
paukahdus kuuluu Pietarissa kuin tykinlaukaus. 

Filosofi Hegel sanoi, että pidämme omaa näkemystämme 
sellaisena, joka kokonaan määrää jonkun teon moraalisen 
luonteen; Hegelin mukaan tällainen ei kelpaa moraalin poh-
jaksi, koska kiistämättömistä hyvistä aikomuksista ja vakau-
muksesta huolimatta ihmiset voivat tehdä hirmutöitä), sillä 
se haiskahtaa heti ällöttävän ruskealta, ja antaa sekä epämiel-
lyttävän että epäilyttävän kuvan kirjoittajastaan varsinkin kun 
muutkin toimittajat ovat aiemmin mitä todennäköisemmin 
kehua retostelleet samaa toimittajaa ylettömästi.
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Eikä saisi missään nimessä tehdä niin, jos hän on entinen 
poliitikko tai Paavo Väyrynen (joka on kirjoittanut kirjat, On 
totuuden aika, osat I ja II, ja joka on myös entinen toimit-
taja ja jonka kohtaamisista olen tehnyt kirjaan oman luvun: 
Väyrysen temppuilut), ja antaneet samalla ilmaista mainostilaa 
omissa lehdissään kehumalleen toimittajalle melkein samoin 
sanankääntein kuin kaikki muutkin pakon edessä mielistelevät 
ruskeakieliset ja vähillä moraalisilla itsekunnioituksen rippeillä 
varustetut kollegansa, jotka ovat osoittaneet näin harvinaista 
typeryyttä toimissaan vahvistamalla kollektivistista valheen 
epäjumalaa, joka on, vapauden perivihollinen-erityisesti tähän 
ovat syyllistyneet eniten vapaudesta toitottaneet vasemmisto-
mediat ja -toimittajat (oikea vapaus koittaa ja oikeudenmukai-
suus alkaa vasta, kun etujen jakaminen ja voittojen ja tappioi-
den tasaaminen loppuu).

Palosen mukaan Weber ei nähnyt kiistoja tieteessä miten-
kään harvinaisina vaan pikemminkin toistuvina ja asianmu-
kaisina ilmiöinä; kiistoja käytiin hänen mielestään kaikkialla 
ja ne olivat tieteen pysähtyneisyyden torjumisen kannalta erin-
omaisia ilmiöitä, siis seikkoja, jotka yhdistivät tieteen muuhun 
kulttuuriin ja politiikkaan. Eikä hän siksi edes pyrkinyt pää-
semäänkään niistä eroon, vaan näki ne arvokkaina, erityisesti 
juuri tieteissä, joiden kohteena olivat politiikka ja kulttuuri.

”Ongelman sosio-poliittisen luonteen suoranainen tunnus-
merkki on, että sitä ei voida siirtää pois päiväjärjestyksestä pelk-
kien kiinni lyötyjen päämääriiin viittaavien teknisten arvioiden 
perusteella, toisin sanoen että itse suuntaavista arvokriteeristä 
voidaan ja tulee käydä kiistaa, koska ongelma ulottuu uleisiin 
kulttuurikysymyksiin.”
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Näiden asioiden muistaminen on tärkeä asia, samoin kuin 
Schopenhauerin humanitaristien käsitystä tukenut ajatus, jon-
ka mukaan ihmisyys vaatii myötätuntoa toteutuakseen. Muisti 
on myös mielikuvituksen perustana sekä luova että vastuul-
linen samanaikaisesti, vaikka pelkäämme yhä useammin ja 
unohdamme yhä enemmän uudella vuosituhannella, joka on 
tuonut lisää pelkoja ja uhkia nykytodellisuteemme: kumma 
kyllä ihmiset ovat vieraantuneempia itsestään ja yhteiskunnal-
lisesta todellisuudesta, ja demokratia koetaan yhä enenevässä 
määrin kuluneeksi muodoksi ilman sisältöä, saman aikaan kun 
maailma kehittyy hurjaa vauhtia ja rikastuu ennennäkemättö-
mällä tavalla. 

Monet toimittajat ovat joko unohtaneet Max Weberin opit 
tai eivät ole koskaan niistä edes kuulletkaan, mikä on ehkä 
nykymaailman huomioon ottaen todennäköisempää. Myös 
nykytutkijat ovat hämillään ja hakoteillä kaiken kehityksen 
nopeuden ja sen kääntöpuolen suhteen: Bruno Latour pohti 
jo vuonna 1991 teoksessaan “Emme ole koskaan olleet moder-
neja” (Vastapaino 2006) ns. modernia aikautta, 

Hänen johtopäätöksensä oli, ettei modernia tai sitä seuran-
nutta postmodernia ole ollutkaan sellaisena kun olemme sen 
itse toisillemme ja ympäristöllemme määrittäneet ja luulleet. 
Latour kyseenalaistaa yleisesti hyväksyttyjä kahtiajakoja ja pu-
huu siitä“kriittisen asenteen kriisinä”. Ensijaisia olivat hänen 
mielestään yhteenkoitoutumat eli hybridit, jotka vakiintues-
saan tuottavat kahtiajakomme.

“Kriitikot ovat kehittäneet kolme erillistä lähestymistapaa, 
joiden avulla maailmastamme voidaan puhua: luonnollista-
misen, yhteiskunnallistamisen ja dekunstruktion. Käyttääk-
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semme E.O. Wilsonia, Pierre Bourdieta ja Jaques Derridaa 
-hiukan epäreilua kyllä -näiden kolmen tavan edusmiehinä. 
Kun ensiksi mainittu puhuu luonnollistetuista ilmiöistä, silloin 
yhteiskunnat, subjektit ja kaikki diskurssin muodot häviävät, 
Kun toinen puhuu vallan kentistä, silloin tiede, teknologia, 
tekstit ja toimintojen sisällöt häviävät. Ja kun kolmas puhuu 
totuusefekteistä, osoittaisi uskominen valtapeleihin tai aivo-
neuronien todelliseen olemasaoloon suunnatonta naiiviutta. 
Kaikki nämä kritiikkimuodot ovat itsessään iskuvoimaisia, 
mutta niitä on mahdotonta yhdistää kahteen muuhun. Sel-
lainen tilkkutäkki olisi groteski. Intellektuaalinen elämämme 
säilyy ymmärrettävänä niin kauan kuin epistemologit, sosio-
logit ja dekunsruktiotionistit pysyvät käsivarrenmitan päässä 
toisissaataan kunkin kritiikkimuodon imiessä elinvoimansa 
kahden muun heikkouksista. Voimme nostaa tieteet korkeuk-
siin, pelata valtapeljä tai pitää hauskaa todellisuuteen uskomi-
sen kustannuksella, mutta näitä kolmea syövyttävää happoa ei 
saa sotkea keskenään.”

Maailma, tai oikeammin sitä hallitseva ja sen jatkuvuudesta 
huolestunut eliitti, näyttää samalla unohtaneen kaiken muun 
olevan pysyvää, paitsi jatkuvan muutoksen, ja että yhteistä eri-
laisille kriiseille on juuri tämä muutos, joka tarkoittaa aina 
myös uutta alkua. Esisokraattisen ajattelijan, Herakleitoksen 
sanoin: kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan - Trumpin 
voiton jälkeen mediat ovat tekopyhästi olleet huolissaan va-
listuksen ihanteista järkeen ja tietoon perustuvasta kansalais-
keskustelusta ja politiikasta, jota he ovat aiemmin itse menes-
tyksellisesti ohjailleet ja levittäneet, menettäessään sosiaalisille 
medioille monopolinsa, kansalaisille kuvaa, että kaikki se on 
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nyt ”totuudenjälkeisenä aikana” vakavasti uhattuna, kun vallal-
la on pelkkiin mielipiteisiin, tunteisiin ja valheisiin perustuvat 
puheet ja kirjoitukset, mutta unohtaneet samalla se, että miten 
meidät opetetaan olemaan ja käyttäytymään on valtaa. Valta 
virtaa lävitsemme historiallisessa ajassa ja paikassa eikä pysy 
paikallaan maailmassa, joka ei ole historiansa stabiloima.

Paul Erik Korvela ja Johanna Vuorelma pohtivat Dosendon 
2017 julkaisemassa kirjassa ”Puhun niin totta kuin osaan”, 
luvussa ”Teoista sanoihin-mitkä faktat, mikä totuus”, samaa 
aihetta otsikon ”Totuudenjälkeisen” ajan jäljillä.

”Itävaltalainen kirjailija Franz Grillparzer kirjoitti 1800-lu-
vulla:”Ihmisen henki ja maailman meno ovat aina ja kaikissa 
suhteissa niin samanalaisia, että harvoin tosi on aivan uutta ja 
harvoin uusi aivan totta.”

Kirja nostaa esiin tärkeän asian toimittajien ja tutkijoiden 
välillä keskustelussa totuudenjälkeisestä ajasta: äänessä pää-
asiassa toimittajat ja kolumnistit ilman varsinaisia tutkimuk-
sellisia näkökulmia. 

Korvelan ja Vuorelman mukaan, kun totuudenjälkeisen ajan 
keskustelua havainnoi esimerkiksi Platonin tai Macchiavellin 
oppien valossa, se alkaa näyttää varsin tutulta: voisi hyvin to-
deta, että jo antiikissa elettiin totuudenjälkeistä aikaa. Samoin 
he toteavat Grillparzerin kiteyttävän hyvin sen, mikä oli heidän 
ensimmäinen reaktionsa vuoden 2016 aikana kiihtyneeseen 
keskusteluun totuudenjälkeisestä ajasta. Heidän mielestään ai-
kamme ilmiöissä ei välttämättä ole mitään uutta, vaikka niille 
keksisi uusia nimiä.

”Pidämme omaa aikakauttamme usein poikkeuksellisena 
-milloin poikkeuksellisen edistyksellisenä, milloin rappiollise-
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na -historian hetkenä, minkä seurauksena kehystämme van-
hoja asioita uusiin raameihin. Yllättäen vanha ilmiö näyttää 
uudelta, vaikka pelkästään kehykset eli tapa puhua asiasta on 
muuttunut.”

Kirjoittajat muistuttavat että valtamedian auktoriteettiasema 
on murentunut niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, ja perin-
teisesti laatumedioina pidetyt toimijat kuten The New York 
Times Yhdysvalloissa, BBC Britanniassa ja Helsingin Sanomat 
Suomessa ovat yhä useammin syytettyinä ideologisuudesta, 
eliittivetoisuudesta ja totuuden pimittämisestä.

”Teosta sanoihin”-kirjan mielenkiintoisin luku on kirjan 
kolmas luku, jossa Ari -Elmeri Hyvönen pureutuu natsi -Sak-
san totalitaarista järjestelmää tarkastelleen teoreetikon Han-
nah Arendtin kirjan ”Totalitarismin synnyn” (Arendtilla on 
eräs kuuluisa sanonta, ettei poliitikko luovuta vaikeissakaan 
tilanteissa vaan yrittää lyödä ”oman lankansa kankaaseen”) 
kautta faktojen merkitykseen politiikassa (Arendtin mukaan 
totalitarismi halveksi faktoja). Hyvönen kirjoittaa Hitlerin ja 
Göbbelsin hyödyntämästä käsitteestä ”iso valhe”.

Valhe liittyy esittäjänsä haluun hyötyä muiden kustannuk-
sella. Jo kuuluisa tyyneyden edistäjä ja stoalaisfilosofi Seneca 
yritti takoa kohtuullisuutta eliitin päähän sanomalla, että jos 
on oikeus paljoon, täytyy tyytyä vähään, sillä yhteiskunnan 
toimimisen kannalta moraalinen toiminta on välttämätöntä. 
Heti kun alkaa tapahtua lipsumista moraalista, yhteiskunta ra-
pautuu ja menettää olemassaolonsa merkityksen, sillä moraali 
vaatii ihanteellisuutta toimiakseen kunnolla. Hyvönen väittää 
kirjoituksessaan valheiden psykologisen voiman olevan laajalti 
tunnettu.
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”Ne tarjoavat usein yksinkertaisia vastauksia monimutkai-
siin kysymyksiin, jolloin ne saatetaan kokea houkutteleviksi, 
vaikka niiden valheellisuus jollain tasolla ymmärrettäisiinkin. 
Ongelmana ei ole tietämättömyys vaan kyynisyys. Saksalainen 
filosofi Peter Sloterdijk eritteli jo 1983 julkaistussa teoksessaan 
Kyynisen järjen kritiikki aikaamme määrittävää omanlaistansa 
kyynistä logiikkaa. Kyynikko ei ole tyhmä tai tietämätön. Sen 
sijaan olosuhteet ja ilmapiiri ohjaavat hänet toimimaan tavalla, 
jota vastaan hyvin tiedetyt tosiasiat puhuisivat.”

Kyseessä on suurelle yleisölle melko tuntematon ilmiö ni-
meltään toimittajapuolueen ikäviin piirteisiin kuuluva ja 
harjoittama salakalavala korruptio eli ns. kaverijournalismi 
(miestoimittajilla se on toisten miestoimittajien niukoista sa-
noista sieltä täältä tihkuvaa kaveritoimittajamiesten tekemis-
ten ja saavutusten lipsahtelevaa ihailua, naistoimittajilla taas 
enemmänkin oman hyvän minänsä korostamista rivien välistä 
kuinka hyvä tämä aina hyvänä itseään pitämä 10+-tähtioppilas 
on ollut päiväkoti-iästä lähtien hymy huulilla aamusta iltaa 
rusetti hiuksissa, siinä jossain viulutuntien ja baletin välissä 
matkalla lasten arkkitehtikouluun, huolehtiessaan muiden su-
ruista ja sivistyksen tasosta tai sen puutteesta, samalla kun tämä 
pieni äidin supertyttö, josta tulee myöhemmin tietenkin Ylen 
kulttuuritoimituksen pätevä ja osaava toimittaja on lukenut 
kaiken mahdollisen Neiti Etsivästä Salaiseen puutarhaan aina 
jopa yhteiskunnallisista vääryyksistä kertoviin kirjoihin lukuun 
ottamatta Marxin Pääomaa, jota ei ole enää heidän onnekseen 
muodissa ilmoittaa lukeneensa). 

Pelottavan ajankohtaista kaikki tämä on varsinkin nyt, kun 
lehdet ovat siirtyneet isosta broadsheed -koosta tabloidiin, ja 
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lehtien sisältö on muuttunut mainosten seassa mainosten ta-
paan helposti nieltäväksi, iskevän täsmälliseksi ja lukijaystä-
vällisiksi, samalla kun ennen pitkät, taustoitetut ja analyyttiset 
kirjoitukset ovat kriittisten ja vallan ikävien lieveilmiöiden 
kanssa kamppailevien lukijoiden harmiksi melkein tyystin 
kadonneet mukavien ja viihdyttävien juttujen alta historian 
romukoppaan. 

Voi hyvin, sortumatta asioiden kaunisteluun tai muistojen 
kultaamiseen, väittää, että vielä kymmenisen vuotta sitten val-
lalla olleissa pitkissä jutuissa oli jotain järkeä jos niiden lähtö-
kohtana oli kristallinkirkas näkemys tekstistä lähteenä, jossa 
vaikuttamisen jäljet näkyivät selvästi, sillä silloin niitä tulkit-
semalla pystyi ymmärtämään myös, miksi näin oli eri ihmisten 
ja ilmiöiden kohdalla? 

Roomalainen puhetaidon opettaja Quintilianus sanoi, ettei 
ole perää siinä valituksessa, että vain harvoilla on kyky ottaa 
vastaan saamansa opetus ja että suurin osa ihmisistä on niin 
hidasälyisiä, että opetus on ajan ja voimien haaskausta.”Päin-
vastoin tulet huomaamaan, että suurin osa ihmisistä tajuaa no-
peasti ja on halukas oppimaan”, hän väitti. Se näet oli Quinti-
lianuksen mielestä luontaista ihmiselle, niin kuin lentäminen 
linnulle, juoksu hevoselle tai saaliinhimo petoeläimelle. 

”Ihmismieli on varustettu niin suurilla kyvyillä ja lahjoilla, 
että sielun uskotaan olevan taivaasta peräisin. Tylsiä ja huono 
-oppisia ihmisiä syntyy yhtä vähän kuin epämuodostuneita 
lapsia, ei heitä paljon ole.”

Lukijoille on silloin elintärkeää, että kun ihmisten teot eivät 
koskaan vastaa sanoja, kriittiset ja analyyttiset artikkelit aihees-
ta kuin aiheesta antoivat hyödyllisiä työkaluja omaa ajattelua ja 
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eri ilmiöiden kriittistä tarkastelua varten (Aristoteleen sanoin: 
meidän on elämässämme tiedettävä, mitä tavoittelemme. Sil-
loin todennäköisimmin saavutamme haluamamme, niin kuin 
jousiampujat tähtäävät selvään maaliin). 

Siksi on valitettavaa ja harmillista nykyisin se, ettei juttuja 
enää määritä pääosin sisältö vaan yhä enenevässä määrin supis-
tuneet merkkimäärät ja miltä ne isojen kuvien kanssa yhdessä 
mainosten välissä näyttävät niiden silmissä, jotka päättävät leh-
den linjan, eli mainostajat. 

Ja kun tilaa ei enää mainoksilta riitä jutuille, voidaan val-
takunnan päälehdessä, Hesarissa politiikan toimittaja Marko 
Junkkarin lauantaina 30.12.2017 etusivuilla olleen kolumnin 
” Oliko Väinö Tanner oikeassa?”, tapaan yhdellä kappaleella 
antaa liian helppo tai väärä todistus kohteena olevan toimitta-
jan kirjasta miellyttämisen halusta, paremman ja analyyttisen 
taustatiedon puutteesta ja kritiikittömyydestä vain puhtaasti 
pragmaattisista syistä siksi, että on kätevämpää kehua kuin 
haukkua, pääsee vähemmällä sähköpostien lukemisella ja sääs-
tyy aikaa, ja mikä tärkeintä: se vie vähemmin tilaa muutenkin 
ahtaaksi jäävässä noin 3000 merkin kolumnissa.

”Luin joulun pyhinä kaksi mainiota kirjaa: Lasse Lehtisen 
Väinö Tanner-elämänkerran ja Mika Malirannan Markkinata-
louden pro -teesit. Molemmat kirjoittajat antavat kohteestaan 
-Lehtinen Tannerista ja Maliranta markkinataloudesta -rikku-
mattoman positiivisen kuvan.”

Lehtisen ihailu ilman että sanoo sen enempää kuin mitä 
Junkkari kolumnissaan tekee, kielii kuitenkin enemmän kuin 
Lehtisen ihailusta kirjoittajan kaipuusta wrightiläisestä työvä-
enliikkeestä alkaneeseen ja tannerilaiseen sosiaalidemokratiaan 
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kuuluneesta kahdesta tärkeästä periaatteesta; antaa köyhälle ka-
lan sijasta onki ja opettaa hänet onkimaan, jotta hän kykenisi 
itse vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, ja ottaa, opittuaan 
ensin itse ja sitten opetettuaan sen muille, että yhteisellä toi-
minnalla markkinoiden sisällä voi ottaa vastuun myös kaikkia 
muitakin hyödyttävästä yhteisestä onnistumisesta yhteiskun-
nallisen menestyksen hedelmistä yhdessä ja erikseen nauttien. 

Junkkari kirjoittaa huolestuneeseen sävyyn, ilmaisten rivien 
välistä kilpailun vähenemisen politiikassa olevan vakava asia, 
kun”Mikael Jungner erosi juuri SDP:sta, Timo Harakka on 
sivuraiteilla, Paavo Lipponen kasaa muistelmiaan, ja Lasse Leh-
tinen kirjoittaa Tannerista”. 

En mollaa Junkkarin kolumnia ja kyseenalaista tarkoitus-
periä, vaan esittelen Junkkarin piiloon jäävät tarkoitukset 
Junkkarin omin metodein, paljastamalla samalla mitä hän to-
dellisuudessa haluaa sanoa kolumnissaan, sillä Junkkari ei kir-
joittanut kolumniaan, vaan koska halusi näyttää SDP -kolikon 
puuttuvan puolen-sen miksi puolue on kuin rampa ankka eikä 
menesty äänestäjien keskuudessa paitsi eläkeläisten.

SDP näyttäytyy Junkkarin kirjoitusta rivien välistä luke-
malla vaihtoehdottoman tylsältä yhden ilmeen ja yhdenlais-
ten ihmisten, eli tupakkaa salaa nurkan takana sauhuttelevien 
ammattikoululaisten sekä olutta paikallisessa räkälässä kisko-
vien ay-ihmisten puolueelta, vailla kilpailua ja vaihtoehtoja, 
eikä siksi menesty paremmin kuin nykyisin eli kovin surkeasti 
maassa, jossa kaikki ajattelevat sosialidemokraattisesti, ja jossa 
puolueet persuja lukuun ottamatta ovat sosialidemokraattisia, 
yhteiskunnalliseen tasa-arvon nimeen vannovia, yhteisten va-
hinkojen ja hyötyjen ”kaveria ei jätetä”-tasaajapuolueita Talvi-
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sota-henkeen. 
Junkkarin kolumni kertookin ovelasti enemmänkin kir-

joittajan ikävystymisestä tähän kestämättömään vaihtoehdot-
tomuuteen tai siihen, ettei Hesarin poliittiselle toimitukselle 
tarjoilla medioissa enää entisaikojen hurjia, koko kansakuntaa 
horjuttaneita (Metallin lakko, voivuoret, EEC- vapaakauppa-
kysymys, Kepun hurjat ja repivät sisäiset taistelut Karjalainen 
vastaan Virolainen, Zavido-vuoto, Koiviston valinta presiden-
tiksi, Sorsan mahdollinen homous yms.) kipakoita taisteluja, 
leipää ja sirkushuveja poliittisista teatterista. 

Antaa Hesarin loistaa ja esittää tärkeää ratkaisijan roolia 
nostamalla joko sormensa pystyyn tai kääntämällä sen alas, 
koska SAK:n demareiden Ruusujen sodassa Lipposen kauden 
jälkeen ensin epäonnisen Don Heinäluoman, ja sitten koko 
ajan surkeammaksi luuseriksi osoittautuneen ja epäselvästi 
-epämiellyttävän ulkoisen olemuksen lisäksi -itseään ilmaise-
van, Rinteen itselleen kaappaama ay-väen peilikuvaksi itsensä 
supistanut SDP on mikä on.

Puolue ei ole kyennyt Hesarin lukuisista innostavista yrityk-
sistä huolimatta muodostamaan mediailmapiiriä sähköistävää 
todellista vastavoimaa porvarihallituksen sisällä hurjaa maa-
kuntien (lue: Kepuli-Suomen) iltalypsyä Arvo Korsimon hen-
keen, uskonnollis-isänmaallisen Sipilän johtamalle vanhan ajan 
siltarumpupolitiikkaa uusissa kuosissa ammatikseen tekevälle 
Kehä III:sen takana operoivalle ”maaseudun vihreänväriselle 
sosialidemokraattista jakopolitiikkaa harrastavalle robinhood-
kepulle” hupenevien äänestäjiensä epätoivoiseksi pitämiseksi, 
ja näiden Björn Bjorgin kalsarit päällään makuuhuoneestaan 
krapulaisena maakuntakeskuksen huippudiskossa vietetyn 



467

kostean illan jälkeen täysautomaattiohjeistettua karjatilaansa 
tietokoneenpäätteeltä näpläilevien kaupunkilaisten taskuista 
maksettavien tukiaisten turvaamaksi tulevaisuudeksi, ihan ku-
ten 4H-nuorten käsikirjaa ”sillä silmällä lukiessa” ymmärtää jo 
nuorena ennen kepun varhaisnuorisojärjestö Vesasiin ja nuo-
risojärjestö NKL:n paikallisosastoon liittymistä.

Eikä mikään ihme, että Lehtinen on hyväksynyt ylimpään ja 
iljettävään perseennuolemisosastoonsa nuoremmaksi saunan-
vihtojaksi hengenkamunsa ja omaa hengetöntä tyyliään kopi-
oivan hevosmiesten uutistoimiston palkkalistoilla olevan Jussi 
Lähteen, joka on kirjoittanut ”Aidankaataja-Lasse Lehtisen 
tähänastinen elämä ja teot” (Helsinki-kirjat 2011), missä hän 
kehua repostelee iljettävän nuolijamaiseen tyyliin kohteensa 
läpimäräksi itsekehusta.

”Eira ja Lasse Lehtisen luona vierailu on aina ilo. He kuu-
luvat niihin ”parkkiintuneisiin pariskuntiin”, jotka tuntuvat 
nähneen tuttavapiirissään sellaisia virheitä, joihin he ovat päät-
täneet olla sortumatta. Fiksu oppii myös muiden virheistä, tyh-
mempi ei omistakaan. Eiralla ja Lassella on kummallakin tapa-
na kysyä suoria tungettelemattomia ja samalla hyväntahtoisia 
kysymyksiä. Heillä on harvinainen taito huomata tuttaviensa 
ongelmat ja varsin usein olla apuna niiden muuttamisessa rat-
kaisuiksi.”

Tällaista tekstiä Jussi Lähde suoltaa naama vakavana idolis-
taan Lasse Lehtisestä. Vai suoltaako? Pitäisikö tämäkin laskea 
siihen kummalliseen ja aina avoinna olevaan savolaisen huu-
morin piikkiin, jolloin meille langetetaan hävyttömien valeh-
telijoiden toimesta vielä kaupan päälle siitä, että joudumme 
kuuntelemaan tuntikaupalla seksistisiin puujalkavitseihin naa-
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mioitua itsekehua vastuu kertojan valheista?
Tästä valehtelemisen tavasta ja sen parhaimmasta taitajas-

ta, Lasse Lehtisestä, kertoo paljon se tapa, millä tavalla hän 
teki kirjansa ”Tasavallan tahtonainen” (WSOY 1982) silloises-
ta huippupoliitikosta ja SDP:n seuraavaksi puheenjohtajaksi 
Sorsan jälkeen veikatusta Pirkko Työläjärvestä, jonka mahdol-
lisuudet murenivat lopullisesti tähän kirjaan, minkä sävy on 
kohteliaastikin sanottuna rivien välistä luettuna sekä räävittö-
män pilkallinen että hävyttömän ilkeä.

Sorsa kengitti kirjan julkistamisen jälkeen Työläjärven ensin 
maaherraksi Turkuun, ja sitten hänestä alettiin vuotaa tietoja 
julkisuuteen ”työpaikkakiusaajana”, kun hän yritti pistää ojen-
nukseen erästä alkoholisoitunutta naisalaistaan juuri samaan 
aikaan, kun aloitettiin spekulaatiot Koiviston seuraajapelistä, 
jossa vahvoilla oli kansan parissa suurta arvostusta ja suosiota 
nauttinut Pirkko Työläjärvi.

Lehtisen valehtelu, mikä ei ole lakitermein sanottuna va-
lehtelua vaan asioiden toisen puolen tahallista unohtamista, 
on tyypillistä toimittajan valehtelua sanoilla ja merkityksillä 
leikitellen siltä ajalta, jonka he itse totuutta sen monopolimai-
sesti omistaneena myivät eniten siitä tarjonneelle, kun Lehti-
nen antaa kirjan sivuilla ymmärtää haastatelleensa Työläjärveä 
kirjaa varten, ja lukijalle jää mielikuva siitä, että kirja on tehty 
sulassa sovussa yhdessä, mutta mikä tärkeintä, että Lehtisellä 
on ollut kirjan kirjoittamiseen yhdessä sulassa sovussa sovittu 
herrasmiessopimus, jota tarvitaan silloin kun suurelle yleisölle 
esitellään kirjaa ”muotokuvana kohteestaan”, kuten Lehtinen 
ja hänen kustantajansa härskisti tekivät.

”Kokemus on ollut antoisa. Keskustelut mallini kanssa ovat 
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olleet jännittäviä, väliin hämmentäviä. Muistiinpanot olen 
kirjoittanut kirjaksi samaan tyyliin kuin istuntommekin su-
juivat: menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus etenevät tekstissä 
rinnakkain.”

Lehtinen ei taida puhua totta. Vähän sinnepäin, melkein tot-
ta, mutta ei sitä mitä on tapahtunut, ja ettei hän tehnyt kirjaa 
Työläjärvestä, vaan demariversiota Tamminiemen pesänjaka-
jien raivaamaan suureen tilaukseen. Haastattelin edelleenkin 
terävää, sanavalmista ja tiukkaluonteista Pirkko Työläjärveä 
Turussa 2000-luvun alkupuolella, ja kysyin myös, miten yh-
teistyö Lehtisen kanssa sujui. 

”Mikä yhteistyö”, hän tuhahti vihaisena ja selvästikin vielä 
vuosien päästä harmissaan, sillä hän tiesi miksi kirja oli tehty 
(hänen tiputtamisekseen), ja kenen tilauksesta (todennäköisesti 
Erkki Liikasen ja kuului isomman luokan poliittisiin vastapal-
veluksiin, jonka Lehtinen sai tipahdettuaan eduskunnasta, ja 
päästessään lehdistöneuvokseksi Suomen Lontoon suurlähe-
tystöön juottamaan valtion piikkiin englantilaisia toimittajia 
ennen kuin palkattiin tupakkateollisuuden lobbariksi). 

Omien sanojensa mukaan hän ei ollut edes aikoinaan tietoi-
nen, että Lehtinen oli tekemässä hänestä kirjaa. Mitään ei hä-
neltä kysytty eikä varsinkaan lupaa kirjoittaa tai julkaista luot-
tamuksellisia keskusteluja, joita hän oli joskus käynyt muista 
asioista silloisen ryhmätoverinsa, Lehtisen kanssa demareiden 
asioista. 

Olin hämmästynyt ja kysyin asiaa Työläjärveltä. Työläjärvi 
oli kiusaantunut ja hänen naamalleen nousi vihanpuuska, mut-
ta maltin ja tolkun tätinä hän ei päästänyt raivoaan valloilleen, 
vaikka Lehtinen oli selvästikin huijannut häntä, sillä Lehtinen 
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oli maininnut asiasta jälkikäteen ohimennen Työläjärvelle kun 
kirja oli jo painossa, eikä Työläjärvi ollut asiasta yhtään ilois-
saan, sillä hän tiesi mitä tämän jälkeen tulisi käymään. Sorsa 
potkaisisi lopulta tunnetuin seurauksien hänet johonkin kun-
niavirkaan hiljaiseksi pois silmistä - kuten prinsessanherkällä 
puoluejohtajalla oli tapana päästäkseen kiusalliseksi kokemis-
taan kilpailijoistaan eroon.

Kaikki kirjassa esitetyt ”haastattelut” on muistiinpanoja tai 
haastatteluiksi muutettuja vuorosanoja tilanteissa missä on 
ollut muitakin mukana. Työläjärvi ei tiennyt eikä omiensa sa-
nojen mukaan olisi missään tapauksessa antanut tehdä niistä 
mitään haastattelua saati sitten kokonaista kirjaa. Sen huomaa 
selvästi myös kirjan tyylistä. Se on tehty journalistiseksi tuot-
teeksi, jossa kommentoidaan ja keskustellaan yleisistä asioista 
ohi haastateltavan tavalla, mikä kertoo kaikesta muusta kuin 
inhimillistä haastattelutilanteista, tai luottamuksellisista suh-
teita haastateltavan ja haastattelijan välillä- osittain kirjan tyyli 
on jopa häiritsevän hävytön, eikä istu lainkaan kohteliaan ja 
varovaisen hämäläisnaisen luonteen omaavan Työläjärven ole-
mukseen.

Miksi kirja sitten on tehty? Rahan ja maineen takia sillä 
”Lukijalle”-luvun alussa Lehtinen paljastaa kustantajan ehdot-
taneen sitä hänelle. Kyseessä on suuri tilaus. Kirja myi hyvin 
heti Koivisto-vaalien jälkeen 1982. Sille oli tehnyt työtä ensin 
Tamminiemen pesänjakajat ja myöhemmin sille tehty jatko-
kirja, tekijänä Lehtisen hyvä ystävä, Hesarista Tamminiemen 
pesänjakajien paljastuttua kenkää saanut toimittaja Arno Lo-
ka-Laitinen, jonka haastattelu Työläjärvestä Hesarissa vuodelta 
1981 on yllättäen Lehtisen kirjan keskeisen ja painavin kohta, 
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mutta paljastaa samalla miten Laitinen ja Lehtinen ovat val-
jastaneet ensin Työläjärven SDP:n sisäisessä taistelussa Sorsaa 
vastaan, ja lopulta itse itseään vastaan levittämällä hänestä yh-
täältä piinkovaa tahtonaisen kuvaa. Toisaalta huonojen her-
mojensa kanssa tasapainoilevaa pikkusieluista kiusaajaa, joka 
oli politiikassa hakemassa hyvitystä - huonosti sotien aikana 
alkaneesta elämästään.

Eläkeläinen Lasse Lehtinen (70+), ei ole itseriittoisine ka-
vereineen kuullutkaan siitä, mistä Aristoteles puhuu ”Nikho-
makhoksen etiikan V”-kirjan kymmenennessä luvussa: koh-
tuunmukaisuudesta ja kohtuunmukaisesta ja miten kohtuus 
suhtautuu oikeudenmukaisuuteen ja kohtuunmukainen oi-
keudenmukaisuuteen.

”Joskus kiitämme kohtuunmukaista ja sellaista ihmistä ja 
käytämme tätä sanaa metaforisesti ”hyvän sijasta” kiittäessäm-
me muitakin asioita. Ja kohtuunmukaisella tarkoitamme, että 
jokin on parempaa. Mutta järkevistä ajattelevista näyttää ou-
dolta, että kohtuunmukainen olisi jotain kiitettävää silloinkin, 
kun se on jotain muuta kuin oikeudenmukaista, sillä joko oi-
keudenmukainen tai kohtuunmukainen ei ole hyvää, jos ne 
ovat eri asioita. Tai jos molemmat ovat hyviä, ne ovat samoja. 
Osapuilleen näistä käsityksistä johtuu kohtuunmukaisen on-
gelmallisuus. Ne ovat kaikki jollakin tavoin oikeita, eivätkä ole 
täysin ristiriitaisia, sillä kohtuunmukainen on parempaa kuin 
tietty oikeudenmukainen, mutta se on silti oikeudenmukaista. 
Se ei ole oikeudenmukaista parempaa siinä mielessä, että se 
kuuluisi eri sukuun. Sama asia voi siis olla oikeudenmukainen 
ja kohtuunmukainen, ja molemmat ovat hyviä, mutta koh-
tuunmukainen on parempi.”
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Jytkyn  
jälkimainingit

 
”Tekopyhyyttä on se kun pahe kumartaa hyvettä.”

-La Rochefoucalt
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Michel Foucault kirjoitti kirjassaan ”Sanat ja asiat -eräs ihmis-
tieteiden arkeologia” (Gaudeamus 2010) III-luvussa ”Repre-
sentaatio Don Quijotesta”, joka oli Foucaultin mielestä ”saman 
sankari”. Hän ei onnistunut Foucaultin mukaan jättämään 
taakseen sen enempää Analogian ympärillä leviävää tuttua ta-
sankoa kuin pientä maakuntaansakaan, vaan kulki sitä loputto-
masti ympäriinsä ylittämättä koskaan eron selväpiirteisiä rajoja 
tai saavuttamatta identiteetin sydäntä.

”Lisäksi hän muistuttaa itsekin merkkiä-hän on kuin laiha 
pitkä kirjain, joka on juuri karannut avoimelta kirjansivulta. 
Hänen koko olemuksensa on pelkkää kieltä, teksti, painettu-
ja sivuja, jo kirjoitettua tarinaa. Hänet on tehty yhteen kie-
toutuneista sanoista; hän on maailmassa harhaileva kirjoitus 
samankaltaisten asioiden keskellä. Ei kuitenkaan täysin, sillä 
köyhän hidalgon todellisuudessa hän voi näet tulla ritariksi 
vain kuuntelemalla kaukaa vuosisataista eeposta, joka laatii 
lain. Kirja on pikemminkin hänen velvollisuutensa kuin hänen 
olemassaolonsa. Hänen on jatkuvasti tutkittava sitä tietääk-
seen, mitä tehdä ja mitä sanoa, mitä merkkejä antaa itselleen 
ja muille sen osoittamiseksi, että hänet on todella tehty samasta 
puusta kuin teksti, josta hän on syntynyt. Hänen seikkailunsa 
on valmiiksi ikuistettu ritariromaaneihin. Ja jokainen episodi, 
jokainen päätös ja jokainen urotyö ovat merkkejä siitä, että 
Don Quijote on todellakin samanlainen kuin kaikki merkit, 
jotka hän on jäljentänyt.”

Foucaultin kertomus Don Quijotesta tuntuu tänään, kun 
tiedämme Aleksis Kiven lukeneen sitä, ennen kuin ryntäsi kir-
joittamaan hurjan ”Seitsemän veljeksensä”, hämäävän tutulta 
”semieksoottisuudessaankin” koskettavan alakuloisessa valituk-
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sessaan. 
Tämä on myös itsensä paroni von Munchausenin tavoin 

”peruukista kiskomalla suosta sekä itsensä että hevosensa (olen 
haastattelut kirjaani ”Minun Loviisani-Mitt Lovisa” (Kulttuu-
riklubi 2011) Timo Soinin hevosta) Timo Soinin ”donquijo-
telaisen” metodin mukaan todellisuutta, mitä ei vangittu vaan 
se rakennettiin kokonaan uudelleen, kuten Timo Soinin pe-
rimmäinen ongelma omassa epäaitoudessaan: hän tietää et-
tei ole aina joka hetki ihan aito kiihtyvien eleidensä keskellä 
jököttäessään omassa tyhjässä mahtipontisuudessaan, ja että 
alun luontevasti solissut hyvä vitsi, jossa oli syntymähetkellään 
kaikille mielille jotain lohdullista ja kohottavaa, on kutistu-
nut Foucaultin kuvaamaksi Don Quijoteksi, jonka halu olla 
merkkien kaltainen johtui siitä, että hänen oli näytettävä ne 
toteen, mikä tekee hänestä sekä epätoivoisen että moniongel-
maisen, sillä hänen kirouksensa on meistä muista poiketen, että 
hän elää keskellä unelmaansa juuri siinä kohdassa missä tulee 
maksun paikka painajaisunina, kaikesta siitä pahasta mitä hän 
on saanut aikaan valheillaan tyhmemmissään, joille se on ollut 
kivääri käteen ja lupa tulittaa viattomia kuin USA:n kouluam-
pumistapahtumissa.

”Kaikki kirjoitettavat tekstit ja eriskummalliset romaanit 
ovat juuri vailla vertaa, kukaan maailmassa ei ole koskaan ollut 
samankaltainen niiden kanssa. Niiden loppumaton kieli pysyy 
ratkaisemattomana ilman, että mikään samanlaisuus koskaan 
täyttäisi sitä. Ne voivat kaikki palaa poroksi maailman muut-
tumatta miksikään.” 

Jos meidän ”donquijotimme”, Timo Soini, joka hävitti itse 
tekstin, itsensä tekstistä ja puolueensa, haluaisi muistuttaa teks-
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tejä, joiden todistaja, edustaja ja todellinen vastine hän on Fou-
caultin Don Quijoten tavoin, hänen olisi esitettävä todisteet 
ja toimitettava varma merkki siitä, että tekstit puhuvat totta 
ja ovat sen maailman kieli, johon hän vielä hetki sitten halusi 
kuulua ja liittää valheellisilla sanoillaan muutkin valheen ta-
kuumiehiksi, mielellään hiljaisiksi yhtiömiehiksi pönkittämään 
halujaan olla juuri sitä mitä hän ei ole, mutta mitä hän luulee 
olevansa.

Ahtaat ympyrät ja ajan supistaminen joksikin ihmisten ul-
kopuoliseksi olioksi tyhmistävät ja riisuvat ihmisestä voiman 
ja kyvyn tehdä aloitteita itsensä hyväksi, sen tietää hyvin pi-
rullinen ja salakavala Timo Soini (Jytkystä kirjoittavat tieteelli-
sen tyhjentävästi samalla popularisoiden sekä Ville Pernaa että 
Erkka Railo/toim.) kirjassaan ”Jytky eduskuntavaalien 2011 
mediajulkisuus” (Kirja-Aurora Turun Yliopisto 2012), joka al-
kaa näyttää ulkoisesti pelottavalla tavalla sitä mitä on pitänyt 
piilossa syvimmillä itsessään. 

Lähtökohtana piti olla epäjatkuvuus ja kaaos; nykyisyys ei 
muistuttanut aiempia tilanteita - nämä ovat itse asiassa osittain 
samoja teemoja, joihin myös Michel Foucault tarttui muuta-
maa vuotta myöhemmin kirjassaan ”Tiedon arkeologia”(1969). 

Kyseessä on Soinin kohdalla tietenkin katolisen silmänpal-
vojan harjaantunut tekopyhyys ja itsepetos augustinuslaisessa 
mielessä, sillä juuri Augustinus keksi selittää ajan niin, että 
vaikka meillä oli käsissä nykyhetki, voimme odottaa tulevaa 
ja muistella menneitä. Augustinuksen oveluus oli ymmärtää 
ajan ja ikuisuuden välinen vastakohtaisuus; hän keksi Juma-
lan muuttumattomassa ikuisuudessaan näkevän kaiken, kun 
taas ihmisten käsityskyky ylsi juuri ja juuri puutteellisena ajan 
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hahmottamiseen. 
Näin hän sai ihmisen uskomaan että sekä aika että olemi-

nen eivät olleet hänestä vaan jostain korkeammasta riippuvia 
ulkopuolisia voimia, jotka lopulta nujertaisivat ihmisen eli hän 
tottelisi ”valittua sanaa”. Aika on kuitenkin intuitiivisesti ym-
märrettynä enemmänkin bergsonilainen virta tai tiedostamisen 
hetkellä avautuva heideggeriläinen olemassa oleminen kuole-
maan asti, kuin augustinolaisen ahdas ikuisuudessa aina läsnä 
oleva joku suuri tuntematon.

Poliitikkona hän katsoo päätösten ja tulevien tapahtumien 
välillä olevan kaksisuuntaisen yhteyden, jota hän nimittää re-
fleksiivisyydeksi; heidän täytyy arvioida tulevaisuutta ja hei-
dän asenteensa vaikuttavat näihin arviointeihin. Arvot ovat 
puolestaan refleksiivisiä. Niihin vaikuttavat yhteiskunnalliset 
olosuhteet ja ne puolestaan vaikuttavat siihen, millaisiksi yh-
teiskunnalliset olosuhteet muodostuvat.

Toinen valhe mihinkä Soini vetoaa olemuksellaan, on hänen 
edustamansa uskonnollinen etiikka, missä pyhää on se, mitä 
kaikkein pyhin määrää. Lähtökohtana on kielto olla koske-
matta kaikkein pyhimpään, sillä se pitää ennallaan, muuten 
maailma ja ihminen ovat hukassa pahan ja synnin keskellä. 

Se on tietenkin ihan höpöhöpöä harhauttamismielessä näy-
teltyä. Airaksinen sanoo, ettei ole koskaan nähnyt pyhyyttä 
käsiteltävän moraalisena terminä akateemisessa moraalifiloso-
fiassa, mutta avaa pyhyys-käsitettä kirjassaan ”Todellisuuden 
kosketus”-kirjassaan näin.

”Pyhyys on objektiivisten arvojen viimeinen turva, vaikka 
vetoaminen niihin tämän päivän keskustelussa lienee viime 
kädessä vetoamista ihmisen sympatiaan ja samaistumiseen.”
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Pyhyys on kaukana, muttei tekopyhyys, siitä kun anonyy-
min vihajoukkonsa johdossa Timo Soini väitti eräässä blogis-
saan helmikuussa 2018 punavihreän eliitin ja kokoomuksen 
liberaalisiiven olevan yhtä ja samaa aivan oikein, niin kuin 
onkin jos ajattelemme että demarit, kepu ja persut edustavat 
yhtä samaa tunnevammaista ja järjenvastausta farisealaisuutta, 
millä tätä maat on viety ojasta allikkoon ja välillä alhoonkin, 
kuin mätää kukkoa. 

Katsokaa vaikka miten hienosta vihreiden ja kokoomuksen 
yhteistyö on nostanut Helsingin kaupungin ennenäkemättö-
mään kukoistukseen siitä huolimatta, että kepulandian valta-
media yrittää aina vetää pääkaupungin alta mattoa jokaisessa 
mahdollisessa raossa, asettamalla hyvin toimivan ja sekä isku 
-että imukykyisen pääkaupunkiseudun epäilyttävään valoon 
vastaan maaseutu, vaikka kukaan Kehä III:sen sisäpuolella ei 
halua rasitteekseen lisää kepulaisia vanhoillislestadiolaisia kul-
kemaan muuten niin iloisen nautinnollisessa kaupungissa suut 
mutrussa ohikulkevia silmillään omista onnettomuuksistaan 
syyttäviä alistettuja reppanoita.

Ihmiset haluavat olla vapaita ja onnellisia, ja se onnistuu 
Suomessa vain Helsingissä. Muissa suomalaiskaupungeissa, 
joista suurin osa on nukkumalähiöitä, rauhallisia onneksi ja 
usein raikkaiden metsien keskellä, myös slummit,

Sinivihreä liberaali ja punavihreät (persu Marko Hamilo on 
tehnyt surkuhupaisan yrityksen selittää punavihreää kuplaa 
samannimisessä ja persujen oman ”ajatushautomon” julkaise-
massa vihkosessa ”Punavihreä kupla” (Suomen perusta 2015) 
voimat toimivat suurissa yliopistokaupungeissa ja Kehä III:sen 
sisäpuolella ”eksistentiaalisen vapauden etiikan (rajojen rikkoja 
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ei löydä itseään totutuista lokeroista)” mukaan, joka on prag-
maattinen nykysovellus yhdistettynä vanhoja ideologioita pro-
tagoralaisella ihmisnäkökulmalla lisättynä, ihminen on kaiken 
mitta- ei sen kummempaa, vastakohtana evuluutiota, aborttia, 
naisvapautusta, homoja, köyhiä, iloa ja pappien seksuaalisuutta 
vastoin Jumalan käsitystä vastustavalle Soinille ja hänen ”ru-
kousaamiaiskumppaneilleen” rapakon takana, koulutetun kau-
punkilaisen keskiluokan, noin ”kaksi lasta, tandempolkupyörä, 
sunnuntaiset sushibrunssit shampanjan kera kavereiden kes-
ken, reppureissaajat 35+-sukupolven” poliittinen käsikassara 
saada asioihin haluttu muutos ja sille kiivastahtista nopeutta. 

Hamilon lähtökohta on tietenkin sekä epä-älyllinen että 
epärehellinen työmies Matti Putkosen pahanhajuiseen hen-
keen, kun hän toistaa soinilaisten aiempaa väitettä, että etelän 
medioiden, varsinkin Ylen ja Hesarin ennakkoluulot perus-
suomalaisia ja heidän ”edustamaansa arvokonservatiivista po-
litiikkaa kohtaan yleisemminkin ovat niin käsinkosketeltavan 
todellisia, ettei niitä voi järjellisesti kiistää”. Hamilo käyttää 
todistelussaan sanaa järjellisesti väärin, koska koko kysymystä, 
jota hän yrittää markkinoida marttyyrimäisesti, on epärehelli-
nen ja epätosi eikä vastaa lainkaan todellisuutta.

Valtamediat ovat käsitelleet ilmiötä persut juuri niin kaik-
kien lakien ja sääntöjen mukaan, että siitä kasvoi ilmiö ni-
meltään persut, ennen kuin he itse hajottivat itsensä ja He-
rakleitoksen hyppääminen kahteen kertaan saman virtaan ei 
enää onnistu; ei varsinkaan sen jälkeen kun yksi ”Tukholma 
- syndroomasta kärsivä valtamedian edustaja, Suomen kuva-
lehden toimittaja Leena Sharma tekee kirjan ”Ne-kohtaamisia 
perus-Suomessa” (Otava 2011), rakastuessaan uusnatsilta näyt-
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tävään persupuolustusministeri Jussi Niinistöön, menee naimi-
siin hänen kanssaan peruseliitin hymyillessä leveästi häissään 
kuin kuninkaalliset, saaden näin valtamedioiden siunauksen 
disinformaatiota ammatikseen levittäjälle idioottilaumalleen, 
jota johtaa naispuolisen alaisensa Matti Putkosen, valtame-
dioille ärhentelevä lepakkomedia-agenda, jota pidetään valta-
medioiden miestoimittajien baarikeskusteluissa ”ihan hauska-
na ja terveenä vitsinä”.

Niko Hatakka kirjoittaa Ville Pernaan ja Erkka Railon toi-
mittamassa kirjassa ”Jytky-eduskuntavaalien mediajulkisuus”, 
otsikolla ”Perussuomalaisten kuva kolumni -ja pääkirjoitusjul-
kisuudessa”. Perussuomalaisten ja median suhteesta on esitetty, 
että vaalikeväänä perussuomalaisia käsiteltiin tiedotusvälineissä 
enemmänkin silkkihansikkain kuin päinvastoin, ja se kismittää 
soinilaisia seuraavissa vaaleissa ”Jytkyn” jälkeen, jolloin he nou-
sivat hallitukseen ja heitä alettiin kohdella normaalin hallitus-
puolueen tapaan asiallisesti (kuherruskuukausi oli pian ohitse).

”Monien eduskuntaan valittujen perussuomalaisten ehdok-
kaiden mielestä vaalikevään julkisuudessa pikemminkin py-
rittiin tietoisesti sabotoimaan perussuomalaisten kannatuksen 
kasvua lokaamalla perussuomalaisten poliittisia ehdotuksia ja 
esittämällä ylimielisiä ja perusteettomia väitteitä perussuoma-
laisista ja perussuomalaisuudesta.”

Tästä alkoi se kauna, jonka Soini on yrittänyt kääntää tais-
teluksi vihervasemmiston mediavaltaa vastaan. Hatakan tutki-
muksesta paistaa läpi, että valtamediat silittivät silkkihansik-
kain vuonna 2011 perussuomalaisia ja olivat omalla tahallaan 
sekä valmistamassa että varmistamassa ”Jytky” persuille, joille 
ilman valtamedioiden myötävaikutusta olisi tullut kovin laiha 
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jytkyversio osakseen.
”Kolumnistit ja pääkirjoittajat näkivät perussuomalaiset 

ensisijaisesti protestiväylänä, johon kansalaiset purkivat petty-
mystään. Perussuomalaisten esitettiin avanneen kanavan, jo-
hon kansan syvät rivit voivat purkaa vuosikymmenten mittaan 
patoutuneen kaunan ja vihan. Perussuomalaisten gallup -kan-
natusta kohottanutta kollektiivista tyytymättömyyttä selitettiin 
myös yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aiheuttamilla epä-
kohdilla ja asenneilmaston muutoksilla. Esittäessään perussuo-
malaiset kansalaisten pettymyksen purkautumisen kanavana, 
pääkirjoitukset ja kolumnit vahvistivat käsitystä, jonka mukaan 
perussuomalaisten äänestäminen oli rationaalinen ja toimiva 
keino osoittaa tyytymättömyyttään ja näpäyttää vallanpitäjiä.”

Ihan toista tarinaa kertoo seuraavana vuonna ilmestynyt 
Sirpa Ahola -Laurilan kirjoittama ”Soinin kupla” (Into 2015) 
-kirja, jossa hän kuvaa ”soinilaisen hyvävelikerhon toimintaa 
sekä populismiin paikallistasolla aina automaattisesti kuulu-
vaa kylähulluutta ja amatöörimäisen politiikan impulsiivisyyttä 
sekä myrskyävää paikallisyhdistystoimintaa”, joten Soinin pi-
täisi ensin katsoa itseään pelistä ja miettiä omia sanomisiaan, 
sillä kirjan mukaan Soini on paljon tyhmempi kuin miltä hän 
ensisilmäyksellä näyttää. 

Tekopyhyys saa lisää vauhtia siitä, että Soini puhuu ja vihjaa 
todella rumasti ihmisistä, tai ei oikeastaan vihjaa vaan lataa täy-
dellisen heitä päin ilkeyksiä täynnä olevasta sanavarastostaan, ja 
tämä mies puhuu olevansa ”uskovainen”, jonka me kyllä hyvin 
uskomme, sillä jokainen meistä on kokenut millä sanoinku-
vaamattomin tavoin ”tosiuskovainen” on henkisessä kyvyttö-
myydessään ja alhaiselta mielenlaadultaan avaruustähtitieteen 
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emeritusprofessori Esko Valtaojan yhdessä piispa Juha Pihkalan 
kanssa kirjoittamassaan kirjassa ”Nurkkaan ajettu Jumala.”

”Uskova on kovan paikan tullen valmis uhraamaan mitä 
tahansa jumalansa tahtoa totellakseen, kerettiläisiä, vääräus-
koisia, homoja, oman ruumiinsa ja elämänsä, jopa oman lap-
sensakin. Vain yhtä uskova ei koskaan uhraa: omaa pyhyyttään, 
omaa taivasosuuttaan, oman sielunsa autuutta ja suosiota ju-
malolennon silmissä. Ja loppujen lopuksi uhrauksen pyhyys, 
sen moraalisuus, painaa vaakakupissa enemmän kuin uhrin 
kärsimys. Vaikka kuinka yritän, en pysty näkemään uskonnon 
syvimpänä tasona pelkästään Jumalan rakkautta, vaan myös 
Abrahamin kohotetun kirveen, Sanan pyhyyden ja kauneuden 
sokaiseman teurastajan verisen kirveen.” 

Soini pyörii oman paisuneen egonsa ympärillä tyhjäkäyn-
tiä. Hän on epätoivoinen ja hukassa, koska on töykeä ja yrit-
tää esittää kovista, hän haukkuu kaikki joista ei pidä, ja jotka 
ovat hänen urallaan uhkia, kuten BB-talossa julkisuuteen tul-
lut avoin homo Sebastian Tynkkynen, josta tuli myöhemmin 
perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja ja halla-aholaisen 
siiven tärkeä yhteistyökumppani ja tukija. Kirjassaan ”Perus-
pomo” Soini lyttää Tynkkysen täysin.

”Ajatellaan vaikka Big Brother-ohjelmaa: eihän yksikään tä-
ysjärkinen ihminen voi haluta mennä BB-taloon. Mutta sinne 
pääsystä kilpaillaan ja ihmiset käyttävät ainutlaatuisen elämän-
sä katsomalla sitä typeryyttä. Kyllähän se tyhmentää maailmaa, 
se on selvä. Oppia ja koulutusta on saatu enemmän kuin kos-
kaan, mutta näitä julkisuuden tyrkkyjä on joka paikassa.”

Soini on kirjoittanut kuulemma kirjan itse. Huomatkaa 
alussa muoto” voi haluta mennä” ja Tynkkyselle tarkoitettu 
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kiertoilmaisu ”tyrkky”. Soinin, sarjassamme lisää uskomatto-
mia typeryyksiä -kommentti liittyi keskusteluun perhevapais-
ta. Ulkoministerin mukaan sama yhteiskunnallinen ajatustapa 
yhdistää ”punavihervasemmistoa ja liberaaleja kokoomuslai-
sia”, ja hieman samalla tavalla kuin elämässä on kysymys koko 
ajan sattumanvaraisesta oikullisuudesta ennen olevan ja jäl-
keen tulevan välillä, koska mikään ei oikeasti muuttunut kuin 
jatkuvasti hajoava mielemme ja pirstaloituva todellisuutemme 
ympärillämme, oli soinilainen typeryys yhtä sokea totuuden 
kanssa.

”Homoliitot piti saada, translaki pitäisi saada, kirkon pitäisi 
vihkiä homopareja, vaikka kirkossa ei käydä tai siihen ei edes 
kuuluta, naispappeuden vastustajat pitää erottaa pappisvirasta, 
prostituutio ja eutanasia pitää laillistaa sekä lestadiolaisia pil-
kata ikivanhoilla pesukonevitseillä. Mikä siis yhdistää Li An-
derssonia ja Jan Vapaavuorta? Kotiäitiv…öhöm siis perheva-
paauudistus. Janan ääripäät muodostavat ympyrän. Ideologisia 
esteitä tuskin on, sillä jytkyn jälkeisessä hallituksessa Suomen 
asioita sotkemassa olivat sekä vasemmistoliitto että kokoomus.”

Soinin sokeus ja siitä johtuva epä-älyllinen näköharha 
menneisyyteen on käsittämätöntä, olkoonkin että se on tar-
koituksenmukaista ja valheellista. Hegelin mukaan tällainen 
subjektiivisuus ei kelvannut moraaliasetelmiemme pohjaksi 
yksinkertaisesti siitä syystä, että hyvistä aikeistaan huolimatta 
ihmiset tekivät pahaa. Hegel hylkäsi ajatuksen, että tekopy-
hyydessä tajunnan kunnioitus velvollisuutta ja hyvettä kohtaan 
olisi se naamio, jonka taakse oma tietoisuus piilotetaan sekä 
itseltä että muilta. 

Juuri siksi Soinin kommentit menneestä ovat kummallisia 
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myös nykyvalossa jos niitä vertaa vaikka James Joycen, Shakes-
pearen, Henrik Ibsenin tai Thomas Mannin ihmistä ymmärtä-
viin kirjoituksiin, jotka onnistuivat tavoittamaan kaunokirjal-
lisilla töillään jotain hyvin olennaista menneestä aikakaudesta 
ja siellä eläneiden ihmisten syvimmistä olemuksista, myös 
älyllisistä. 

Menneisyyteen tuli katsoa avoimesti eikä laput silmillä, sillä 
taakse katsojan taakka ja moraalinen velvollisuus olisi nostaa 
silmänsä kohti totuutta, jotta hän voisi osallistua nykyisyyden 
ja ihmisten vapauttamiseen historian taakasta, eikä niin kuin 
Soini tekee, hakee historian vääristelyistä oikeutuksensa omille 
valheilleen.

Siinä missä Foucaultin Don Quijoten seikkailut olivat maa-
ilman arvoitusten uteliaita ratkaisu yrityksiä pikkulapsen en-
simmäisen kerran kokemuksen ja kyselin silmin, meidän Don 
Quijitomme yrittää esittää ovelaa ja hauskaa kustessaan linssiin 
koko maailmaa valheellisella olemuksellaan ja vääristellyillä sa-
noillaan, joiden takana lymyävä valhe on epäinhimillisyydes-
sään nykyihmiselle väkivaltaisen vieras ja kuvottava, esittäes-
sään puolustuksekseen punavihreät-argumenttinsa. Keskustelu 
punavihreistä jatkui Verkkouutisten toimituspäällikkö Ilkka 
Ahtokiven maanantaina 19.2.2018 kirjoittamalla jutulla:

”Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohta-
ja Ville Tavio on tehnyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen 
median puolueettomuudesta. Ville Tavio moittii trendiä, jossa 
”uutiset perustuvat kylmien faktojen sijaan toimittajien omaan 
tarinankerrontaan ja sävyttämiseen”. Tavio viittaa kysymyksessä 
Tampereen yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyö-
nä vuonna 2016 valmistuneeseen tutkimusartikkeliin, jonka 
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mukaan vihreiden, vasemmistoliiton ja SDP:n yhteenlaskettu 
kannatus oli journalistiopiskelijoiden keskuudessa 86,4 pro-
senttia. Helsingin yliopiston viestinnän tutkija Anu Kantola on 
puolestaan havainnut, että Suomen nuorin toimittajasukupolvi 
painottaa vanhempiin toimittajiin verrattuna erityisen paljon 
omien mielipiteidensä ilmaisemista. Tavion mukaan poliittisen 
kannan korostuminen yhdistettynä vihervasemmiston suureen 
edustukseen tulevien toimittajien keskuudessa on uutisten ob-
jektiivisuudelle vahingollinen yhdistelmä.-Olisi ihanteellista, 
jos toimittajiksi hakeutuisi poliittisesti neutraaleja henkilöitä, 
jotka eivät anna ideologian vaikuttaa työhönsä. Koska tähän ei 
kuitenkaan ole helppo vaikuttaa, olisi tärkeää, että journalis-
tikoulutuksen kautta opittaisiin objektiivisemmiksi. Jos tätä-
kään ei saada aikaiseksi, niin median valvontajärjestelmän tulisi 
puuttua nykyistä herkemmin selvää mielipidevaikuttamista si-
sältäviin uutisiin, Ville Tavio esittää.”

Soininhan pitäisi olla tyytyväinen. Kuka se nyt sanoikaan 
että ellei nuorena ole ollut radikaali, ei ole sydäntä, ja jos van-
hempana ei ole konservatiivi, ei ole järkeä? Koska se on unoh-
tunut, soinilainen tekopyhyys on synnyttänyt oman vastavoi-
mansa punavihreistä.

Michel Foucaultin ”Don Quijote” hahmotteli renessanssin 
maailmaan negatiivin, jossa kirjoitus oli lakannut olemasta 
maailman proosaa, samankaltaisuudet ja merkit olivat purka-
neet aikaisemman liittonsa, samanlaisuuksista oli tullut pettä-
viä ja ne muuttuivat harhanäyiksi ja houreiksi.

”Asiat pitäytyvät itsepintaisesti ironisessa identiteetissään. 
Ne ovat enää vain sitä, mitä ne ovat. Sanat seikkailevat um-
pimähkään vailla sisältöä tai samankaltaisuutta, joka täyttäisi 
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niiden tyhjyyden. Ne eivät enää ole merkkejä asioista vaan ui-
nuvat kirjojen lehtien välissä pölyn peittäminä. Magia, joka 
teki maailman arvoituksen selvittämisen mahdolliseksi pal-
jastamalla salaiset samankaltaisuudet merkkien alta, kykenee 
vain selittämään houreisesti, miksi analogiat aina pettävät. 
Oppineisuus, joka luki luontoa ja kirjoja ainutlaatuisena teks-
tinä, on alennettu harhakuvaksi; kirjojen kellastuneille sivuille 
painetuilla kielen merkeillä ei ole enempää arvoa kuin niiden 
edustamalla joutavalla sepitteellä. Kirjoitus ja asiat eivät ole 
samankaltaisia. Don Quijote seikkailee umpimähkään niiden 
välillä.”

Soinilaisen valheen ja tekopyhyyden eräänlaisena päätös-
taruna voi pitää Lännen Median toimittajan, Lauri Nurmen 
kirjaa ”Perussuomalaisten hajoamisen historia” (INTO 2017), 
joka on siinä mielessä ihan oikein kuten kirjan takakannessa 
mainostetaan ”nykyaikamme kovin poliittinen kamppailu”, 
että Lauri Nurmi osasi ”ennustaa oikein” persujen hajoamisen 
koordinaatit lehtiartikkeleissaan. 

Kirja, joka on toimittajan tekemä ”dekkaridokusoap”, alkaa 
dramaattisella ilmoituksella Suomen poliittisen historian suu-
rimmasta loikkauksesta, mikä tapahtui 13. kesäkuuta 2017, 
kun 20 kansanedustajaa -joukossa viisi ministeriä erosi perus-
suomalaisten eduskuntaryhmästä. Aamulehdessä 24.10 Aa-
mulehden omaa toimittajaa Lauri Nurmea ja hänen kirjaansa 
kehuu hampaattomasti Hesarin eläkkeellä oleva poliittinen toi-
mittaja, Unto Hämäläinen otsikolla, Skuuppi piti paikkansa.

”Epäilemättä tämä tapahtumasarja vaikutti siihen, että uu-
tisen kirjoittanut Aamulehden politiikan toimittaja, Lännen 
Median yhteistuotannossa työskentelevä Lauri Nurmi päätti 
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koota pikavauhtia kirjan Perussuomalaisten hajoamisen his-
toria. Kuten kaikki tietävät, Lauri Nurmen skuuppi piti paik-
kansa. Kymmenen päivää uutisen jälkeen Soini, Terho ja pa-
rikymmentä muuta kansanedustajaa erosi perussuomalaisista 
ja perusti eduskuntaryhmän, joka on nyt tiivistymässä omaksi 
puolueeksi, sinisten nimellä. Olen lukenut Nurmen seikkape-
räinen kuvauksen noista kymmenestä päivästä, jotka järisyttivät 
Suomen politiikkaa. Siinä on myös takautumia perussuoma-
laisten kaukaisempaan historiaan ja myös sen edeltäjäpuolueen 
Veikko Vennamon Smp:n vaiheisiin. Lauri Nurmen kirja on 
upeaa journalismia. Sitä lukiessani tulin välillä ihan herkälle 
mielelle. On kohottavaa, että kollega repii selkänahkastaan 
näin suuren palasen ja ojentaa sen meille lukijoille valmiina 
pakettina. Kun tekijä on innostunut, lukijakin kiinnostuu.” 

Nurmen kirja on hyvä, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen 
erinomainen, kuten Hämäläinen innostuksessaan tai eläkkeel-
le jääneenä kohteliaana ja ”vanhempana valtiomiehenä” antaa 
tahallisesti ylisanoin väärin lukijoidensa ymmärtää. 

Hyvä se on toimittajan tekemäksi siksi, että siinä on menoa 
ja omakohtaista todistajan näkökulmaa mutta ei pärjää ana-
lyyttisyydessä ja iskevyydessä alkuunkaan sille, mitä olemme 
tottuneet lukemaan 2000-luvulta lähtien Turun yliopiston 
eduskuntatutkimuksen nimissä kulkevalta uudelta tutkijasu-
kupolvelta: kieli on kuitenkin toimittajan suoraa ja lyhyttä toi-
mittajakieltä eikä siis mikään erityinen lukunautinto vaikka 
selkeästi kirjoitettu kirja onkin. 

Michel Foucaultin Don Quijote-tarussa kielestä ei tullut-
kaan täysin voimatonta, sillä olisi vain tästä lähin itselleen omi-
naista valtaa kun romaanin toisessa osassa Don Quijote tapaa 
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henkilöitä, jotka ovat lukeneet tarinan ensimmäisen osan ja 
tunnistavat hänet, todellisen miehen, kirjansa sankariksi.

”Don Quijoten on oltava uskollinen kirjalle, joka hänestä on 
todella tullut: hänen on suojeltava sitä virheiltä, väärennöksiltä 
ja epäaidoilta jatko-osilta. Hänen on lisättävä poisjääneet yksi-
tyiskohdat, vaalittava sen totuutta. Don Quijote ei ole kuiten-
kaan itse lukenut tätä kirjaa eikä hänen tarvitsekaan lukea sitä, 
koska hän on se lihaksi tulleena. Hänestä oli kirjojen lukemisen 
takia tullut harhaileva merkki maailmassa, joka ei tunnistanut 
häntä, ja nyt hänestä on tahtomattaan ja tietämättään tullutkin 
kirja.”

Juuri näin kävi Timo Soinille Lauri Nurmen kirjassa, jossa 
kotkalaiskansanedustaja ja yksi kiivaimmista halla-aholaisis-
ta, Juha Eerola sekä Timo Soini, joka ollessaan Hakaniemen 
torilla ”Suomen Neuvostoliitossa haudatun utopian ulkoil-
mamuseossa” lihapiirakkalounaalla ja nähdessään edessään 
neuvostoliittolaisten lahjoittaman ”Maailman rauha -patsaan 
sanoo toimittajalle ”oksentavansa henkisesti täällä”, ovat kan-
sanmiehen tapaan kertoneen politiikassa olevan tavallista, että 
välillä raivostutaan ja huudetaan niin että kiharat suoristuvat.

On vuosi 2008. Soini on pienpuolueen puheenjohtaja, joka 
hoitaa itse omat mediasuhteensa. Nurmi taas aloitteleva toi-
mittaja, joka tekee hanttijuttuja. Tämä aika on Soinin retorii-
kan kulta-aikaa ja valtamediat käyttävät ihan kuten Nurmikin 
tunnustaa kirjansa aluksi, hyväkseen hyviä kielikuvia ja rehtiä 
kielenkäyttöä suosivaa Soinia, joka ei jätä tällä kertaan Nurmea 
kylmäksi todetessaan patsaasta:

”Patsas on läpeensä valheellista taidetta. Siinä lahjoittavat 
rauhan ne, jotka ovat olleet kovimpia sotimaan.”
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Asia ei ole ehkä ihan noin eivätkä venäläiset, jotka uhrasivat 
sentään 20 miljoonaa kansalaistaan ”Suuressa Isänmaallisessa 
Sodassa” Hitlerin kukistamiseksi, koe olevansa hyökkääjiä vaan 
puolustajia. 

Mutta viis siitä, nyt on tärkeintä Soinin sanomiset ja tilaus 
mitä varten heidät nostettiin politiikan ykkössarjaan. Kirjan lo-
pulla Soinilla on jo toinen ääni kellossa yhdeksän vuotta myö-
hemmin kun hän haukkuu Juho Eerolan eritysavustaja Petteri 
Leinon mukaan ”falangistiksi (espanjalainen poliittinen fasisti) 
eikä suoraan ”fasistiksi”, kuten itse huonomuistisuudestaan jo 
nelikymppisenä kärsivä poliisinpoika Juho Eerola muisti.

Jotain on murtunut ja pahasti eikä Soini ole enää isäntä 
omassa talossaan, jonka hän huolellisesti tiili tiileltä oli hyviä 
mediasuhteitaan hyväksi käyttäen rakentanut. Siksi myös aina 
ennen iloinen ja sanavalmis Soini, jolta saattoi saada skuuppeja 
tuosta vaan sormea napsauttamalla, on muuttunut hiljaiseksi, 
varovaiseksi ja kyräileväksi niin muiden ihmisten kuin medioi-
denkin läsnä ollessa. 

Kirjan lopussa Nurmi, jolla on selkeästi kirjan mukaan läm-
pimät suhteet Soiniin, on säästänyt teologisen kysymyksensä 
viimeksi. Hän kysyy Soinilta suoraan, kokeeko tämä olevansa 
Juudas Iskariot tai voisiko hänen loikkauksessaan nähdä gnosti-
laista hyvää Juudasta, jolla on korkeampaa tietoa hylkäämänsä 
puolueen tilasta?

”Pitää elää niin kuin arjessa opettaa, koska se on ainoa tapa 
pysyä järjissään ja nukkua yönsä jotenkuten. En ole gnostilai-
nen, olen aika jyrkän linjan katolilainen otit esille teologisen 
vertauksen, olen ylpeä siitä, että en ole keskeisissä periaatteis-
sani koskaan lipsunut missään, mikä käsittelee kristinuskoa ja 
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kirkkoa. Ne ovat asioita, joissa ei tehdä kompromisseja. Puo-
lue on maallinen yhteisö. Jos siinä näkee, ettei voi jäädä, on 
lähdettävä. Puolue ei ole avioliitto, joka on sakramentti. Sen 
takia avioliitto ei voi olla kuin miehen ja naisen välinen, muu 
on täydellistä huuhaata. Kristinuskossa en valitse, että tuon 
hyväksyn ja tätä en. Se on koko paketti. Kun olen puolueessa, 
voin valita, hyväksynkö siinä tapahtunutta muutosta vai en. 
Lähdin puolueesta, en maailmasta.”

Huhuh, mitä tekstiä! 
On vaikea sanoa kuinka näyteltyjä jaksoja nämä Soinin 

”moraaliset avautumisensa” ovat, mutta yhtä tiukkoja ja täynnä 
vaatimuksia ja periksi antamattomuutta tämä loppulausuma oli 
kuin filosofi Ari Hirvosen ”Tiede&Edistys”-lehteen kirjoittama 
vaatimus pakolaisten auttamisesta ja huonojen lakien vastus-
tamisesta Kantin hengessä. Silti ”meidän Don Quijotemme”, 
Timo Soini on pahempi kymmenen kertaa kuin muut, koska 
hän on ajattelematon sekä itsekäs että tyhmä kun asiat vain 
pitäytyvät ironisesti ironisessa identiteetissään. Ne ovat enää 
Foucaultin Don Quijoten tapaan vain sitä, mitä ne ovat. Sanat 
vain seikkailevat tyhjinä pakohaukun vallassa hänen ennen niin 
vuolaasti puron lailla solisseessa suussaan. Hän on hän eikä se 
ole paljon sen jälkeen mitä pahaa hän on saanut aikaan. 

Mutta eikö hän pelkää kaikkien huijareiden tapaan kostoa? 
Nukkuuko hän kellarissa varmuuden vuoksi ase tyynynsä alla? 
Syökö hän unilääkkeitä? Senkö takia hänellä on lääkärivaimo 
ettei tiedä koskaan milloin hänen julma vanharaamatullinen 
Jumalansa lyö häneltä aivot pellolle ja jalat alta? Vai onko hä-
nellä käänteinen sopimus pirun kanssa? Luuleeko hän Jumalan 
olevan vakuutuslaitos, josta ostetaan mielenrauhaa yhdeltä luu-
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kulta sen jälkeen kun on innostettu hulluja edesvastuuttomilla 
puheillaan murhaamaan viattomia ja annettu heille lupa käyt-
tää aseinaan pahaa kieltä? Hän on sekaisin, yksin ja onneton 
kun hän huomaa, että hänestä on tullut Foucaultin hullu Don 
Quijote” ja hän on matkansa, tarinansa lopussa muuttuen itse 
tarinakseen sinkoillen kirjaimia päistikkaa avaruuteen ilman 
merkitystä kuin heikkomielinen paskaa pellolle. 

Hänen perverssi ja mielipuolinen kielensä rikkoo loputkin 
sukulaisuutensa asioiden kanssa kun hän astuu oman hulluu-
tensa sisällä kohti järjettömyyden aikaa, johon haluaisi mei-
dätkin suistaa, olemmehan itse vastuussa siitä että äänestimme 
tämän roistokoplan sammakkojohtajan yhden vaalikauden ku-
ninkaaksi jakarandajakkaroille leikkimään vallan ja valtame-
dioiden kanssa iloksemme (voi kun Soini tajuaisi kuinka moni 
äänestää vittumaisuuttaan aina kaikkein ruminta ja tyhmintä 
ehdokasta ihan vain sekoittaakseen ennalta sovitut kuviot ja 
tuomalla näin tärkeilevien kyynärpäätuuppijoiden perinnölli-
siin pöytiin paskanhajun suoraan kadulta ja persettä raapivat 
huumorintajuttomat amislaiset ilahduttamaan poliittisen his-
torian kauhugalleriaa sinne jonnekin Vihtori Kosolan, Pekka 
Siitoimen, Taisto Sinisalon, Heikki Riihijärven ja Sulo Aitto-
niemen seuraan persulookkina otsikolla: omat oksennuspussit 
mukaan kehottaa Foucaultin Don Quijote.

”Hän on saman ja toisen hillitön peluri. Hän pitää asioita 
jonakin, mitä ne eivät ole, ja sekoittaa ihmiset toisiinsa. Hän 
ei huomaa ystäviään ja tunnistaa muukalaiset. Hän kuvitte-
lee paljastavansa, kun hän itse asiassa naamioi. Hän kääntää 
kaikki arvot ja mittasuhteet päälaelleen, koska hän kuvittelee 
jatkuvasti selvittävänsä merkkejä. Hänelle kaikki on kiiltävää 
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kultaa.”
Timo Soini näyttää lähikuvissa kurnuttavalta rupisamma-

kolta, joka on kasvanut ilmaisruokaimussa poikkeuksellisen 
isoksi herkkupalaksi jonkun saalistajan hotkaista kun sen aika 
tulee, ulkoministeri (vielä jonkin aikaa) Timo Soini ilman oi-
keaa puoluetta ja kansan tukea. Se häntä kismittää ja se näkyy 
hänen kärsiviltä kasvoiltaan. 

Kaikki jännitys on yhtäkkiä tipotiessään. Kukaan ei enää 
hurraa ja huuda ”Hyvä Timo” tai taputtele olkapäälle. Hän 
hikoilee jatkuvasti, koska syö väärin koko ajan jotain lihaa jos-
sain kastikkeessa, ja päälle jotain missä on paljon prosentteja, 
juo vettäkin liikaa niin että häntä kusettaa koko ajan, nukkuu 
liian vähän niin että hänen silmänsä ovat unenpuutteen takia 
kääntyneet monta kertaa hänen päässään ympäri, istuu aivan 
tolkuttomasti niin että hänen leveässä perseessään alkaa olla jo 
makuuhaavoja ja peräpukamia.

Mutta mikä pahinta: hän valehtelee enemmän kuin laki sallii 
katolilaisille, ja hän tietää että kohta tulee maksun aika eikä 
se ole mikään pikkusumma. Ja kun hän vihdoin uskaltautuu 
katsomaan yksin pimeässä peiliin, hän näkee siellä itsensä sel-
laisena kun hän todellisuudessa on; isot sonninsieraimet täyn-
nä tulta ja sarvet punaisessa irvistelevässä päässä tyhjää täynnä 
vain hän, ja hänen oma oikea jumalansa pirullisesti toisilleen 
hymyillen ennen kuin iskevät vihaisina veitsensä toisiinsa, ja 
alkavat syödä hyvällä ruokahalulla toinen toistaan niin kuin 
tämän pelin sääntöihin kuuluu, jotta huomenna on uusille su-
kupolville tarjota samanlaisia epätäydellisiä epätodellisuuksia 
kunhan on ensin odotettu, että he ovat päässeet loppuun ja 
röyhtäisseet uuden pelin alkamisen merkiksi.
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Vastavirtaan
 

”Kaikkia voi huiputtaa jonkin aikaa ja joitakin kaiken aikaa, mutta kaikkia 
ei voi huiputtaa kaiken aikaa.”

-Abraham Lincoln
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Paavo Väyrysessä ja tanskalaisessa kirjailija Peter Hoegissa, joka 
”surffaa onnekkaiden päähänpistojen virrassa” on liikuttavalla 
tavalla jotain samaa. Ei ulkoisesti eikä sisäisesti vaan pinnalli-
sesti kyvyssä kertoa ja aina yhtä varmasti herättää tavanomaista 
totutusta poikkeavalla tavalla. 

Niin teki Hoeg Suomessa viimeksi vieraillessaan, ja ollessaan 
kirjailija Monica Fagerholmin haastateltavana; Hoeg kertoi 
improvisoiden ihmeellisten sattumien täyttämää juttua, joka 
oli kuin satua ja mitä Fagerholm ihasteli, kunnes selvisi että se 
olikin satua ja Fagerholm, jolle totuus on tuttu ja tavanomai-
nen, häpesi että oli antanut Hoegin villin mielin hedelmänä 
syntyneen harhakuvan vietellä häntä, sillä Hoegille totuus oli 
huvittava ja häilyvä käsite, ja mieluummin ”ehkä” ja ehdot-
tomasti ”aina vähän muuta kuin mitä sen oletetaan olevan ja 
millaiseksi sen toivotaan tulevan”, se yhdistää häntä ja Paa-
vo Väyrystä, joka yhden yön aikana unissaan kahlasi omien 
sanojen mukaan läpi koko vaativan Dostojevskin tuotannon, 
vaikkei herätessään muistanut siitä juuri muuta kuin edellisellä 
viikolla päähän pänttäämänsä ja avustajiensa etsimät arvostelut 
selkokielellä yksitavuisina ohjeina kuin puhekortit mistä papat-
taa kun tarve tulee, ja minkä hetkien, juuri kaikkien sellaisten 
odottamattomien ja saavuttamattomien hetkien, välimaastossa 
leijuvan yllätyksellisyydestä Hoeg kirjoittaa ”Norsunhoitajien 
lapset” (Tammi 2011)-kirjassaan.

”Sitten ovi avautuu ja sisään astuu Rickardt Kolme Leijonaa 
arkkiluuttuineen, ja hän tepastelee huoneen halki ja istahtaa 
isomummun syliin. Tätä emme ole osanneet odottaa, ei edes 
Tilte. Ja myönnän rehellisesti, että menee hetki ennen kuin 
toivumme ja saamme takaisin luontaisen kohteliaisuutemme 
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ja pystymme nielemään sellaisessa tilanteessa luonnollisesti kie-
lenkärjellä pyörivät kysymykset, joista ensimmäinen ja tärkein 
on, tuleeko isomummosta nyt aatelinen. Koko maailman ikään 
kuin häilyessä kahden vaiheilla minä katson Tilteen ja näen, 
että hänellä on jonkin verran työstettävää tässä uudessa tilan-
teessa, sillä paikka isomummon sylissä on aina ollut varattu 
hänelle, niin kauan kuin muisti kantaa.”

Suomalaisten kestomieliharmi, vaaleista vaaleihin piruut-
taan ehdokkaana oleva Keminmaan ääniharava Paavo Väyry-
nen, joka ei tajua luopua poliitikon leveästä leivästä, vaikka käy 
jo seitsemääkymppiä heikoilla pattereilla, ei kuulemma pidä 
Tampereesta siksi että inhoaa erityisesti Mikko Alatalon mu-
siikkia ja niitä superärsyttäviä värisankaisia silmälaseja. 

Väyrynen keräsi kotikonnuiltaan Keminmaasta syksyn 2012 
kuntavaaleissa huikeat 286 ääntä, jolla lohkesi oman kunnan 
äänikuninkaan ykköspaikka. Väyrynen on tunnettu kovasta 
pokerinaamastaan, julkisista valheistaan, yli yön nukkumisis-
taan, jalasmökeistään sekä kyvystään puhua läpi muutamassa 
tunnissa koko Suomen poliittinen historia otsikolla: Minä ja 
Kekkonen.

Väyrynen on tyypillinen kepupoliittinen valehtelija, joka 
käyttää tahallisesti väärin kansan tyhmyyttä ja tietämättö-
myyttä. Tämä on syy, miksi hän menestyy pohjoisessa mutta 
ei etelässä. Ylen faktantarkastajat tarkastivat Väyrysen esittämät 
valheet presidentinvaalien alla. Se on julmaa luettavaa Väyrysen 
kannattajille.

Paavo Väyrysen väite 1: Suomalaisten suuri enemmistö ei 
hyväksy holtitonta maahanmuuttopolitiikkaa ja Niinistöllä on 
siitä päävastuu. (Ylen tentti) Vastaus: väärin!
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”Helsingin Sanomien joulukuussa 2017 julkaisemassa kyse-
lyssä vastaajista 47 prosenttia sanoi, että Suomeen pitäisi ottaa 
lisää maahanmuuttajia, kun taas 41 prosenttia katsoi, että ei 
pidä. Lehden mukaan suomalaisten asenteet ovat lieventyneet 
maahanmuuttoa kohtaan 2010-luvulla. 

Viime vuonna myös Iltalehti teki maahanmuuttopolitiik-
kaan liittyvän kyselyn. Heti Turun puukotusiskun jälkeen Il-
talehden kyselyssä 

(siirryt toiseen palveluun)
elokuussa vastaajien enemmistö (58 %) prosenttia kaipasi 

pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaan kovia keinoja ja kol-
mannes pehmeitä. Mikäli otetaan huomioon tuorein eli HS:n 
kysely, ei Väyrysen väitteellä ole pohjaa. Lisäksi presidentti ei 
Suomessa tee maahanmuuttopoliittisia päätöksiä, vaan Suo-
men maahanmuuttopolitiikka ja siihen liittyvän lainsäädännön 
valmistelu perustuu 

(siirryt toiseen palveluun)
hallituksen linjauksiin, EU:n yhteiseen maahanmuutto- ja 

turvapaikkapolitiikkaan sekä kansainvälisiin sopimuksiin.” 
Paavo Väyrysen väite 2: Niinistö on ajanut Suomea koh-

ti sotilaallista liittoutumista ja Nato-jäsenyyttä. (Ylen tentti) 
Vastaus: väärin! 

”Tämä on ollut Väyrysen suosikkiväitteitä. Määritelmälli-
sesti Suomi olisi sotilaallisesti liittoutunut, jos se kuuluisi jo-
honkin sotilasliittoon, käytännössä Natoon. Niinistö on teh-
nyt näissä vaaleissa presidenttiehdokkaana selväksi, että hän ei 
kannata Suomen Nato-jäsenyyttä nykytilanteessa. Väyrynen on 
sanonut, että puolueeton ja liittoutumaton tarkoittavat samaa 
asiaa. Suomi on virallisesti sotilaallisesti liittoutumaton maa, 
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mutta puolueeton se ei ole muun muassa EU-jäsenyyden vuok-
si. Suomi on Naton rauhankumppani ja tekee tiivistä puolus-
tusyhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Suomi on myös 
tehnyt puolustusyhteistyösopimukset Yhdysvaltojen ja Britan-
nian kanssa Niinistön presidenttikauden aikana. Niinistö istuu 
pöydissä, joissa puolustusyhteistyön syventämisestä keskustel-
laan, mutta ei tee yksin päätöksiä. Niinistö myös kannattaa 
EU:n puolustusyhteistyön tiivistämistä. Mikään edellä mai-
nituista ei ole vienyt Suomea kohti sotilaallista liittoutumista. 
EU velvoittaa jäsenmaitaan auttamaan aseellisen hyökkäyksen 
kohteeksi joutunutta jäsenmaata, mutta avun ei tarvitse olla 
sotilaallista.”

Paavo Väyrysen väite 3: Niinistö ajoi perustuslakia rikkoen 
Suomen osaksi euroaluetta. (Ylen tentti). Vastaus: väärin!

”Väyrynen on toistanut tätä väitettä pitkin vaalitenttejä. Väy-
rysen mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi 1994 
valiokunnan silloisen puheenjohtajan Niinistön johdolla, ettei 
EU:hun liittyminen tarkoittanut vielä sitoutumista talous- ja 
rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Väyrynen väitti Niinistön 
myöhemmin myöntäneen, ettei näin olisi ollut. Väyrysen mie-
lestä hallitus menetteli väärin, kun euroalueeseen liittymisestä 
päätettiin 1998 hallituksen eduskunnalle antaman tiedonan-
non pohjalta. Perustuslakivaliokunta katsoi kuitenkin tuolloin 
hallituksen menetelleen oikein. Asiantuntijat ovat tyrmänneet 
Väyrysen väitteen. Eduskunnan pääsihteerinä päätösten aikaan 
toimineen Seppo Tiitisen mukaan perustuslakivaliokunnan 
kussakin asiassa ottama kanta on se kanta, jolla on merkitystä 
ja muilla ei.”

Olin seuraamassa vuonna 2008 ulkomaankauppaministeri 
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Paavo Väyrysen johtaman kauppavaltuuskunnan matkaa Poh-
jois-Norjaan. Väyrynen esitteli silloin yksityisissä puheissaan, 
että kaasuputki voitaisiin vetää Norjasta Lapin kautta Suo-
meen. 

Norjan silloinen elinkeino- ja kauppaministeri Dag Terje 
Andersen (työväenpuolue) vastasi hämmentyneenä, ettei ku-
kaan ole sellaista asiaa pohtinut edes rohkeimmissa unelmis-
saan koska ehdotus oli jo syntyessään täyssusi. 

Soitin vielä varmuuden vuoksi entiselle pääministerille 
Paavo Lipposelle, joka tyrmäsi ajatuksen täysin ja sanoi, että 
todennäköisempi vaihtoehto olisi vetää kaasuputki Norjasta 
Viron kautta Suomeen.

Väyrysen seurueessa ollut asetehdas Patrian edustaja voivot-
teli Väyryselle Norjan elinkeino- ja kauppaministerin tarjo-
amalla illallisilla kahvin ja konjakin jälkeen, muutama päivä 
sen jälkeen kun Tsekeistä tuli tieto Patrian miljoonalahjuksista 
maan johdolle, norjalaisten liian tiukasta moraalista, kun he 
olivat hävinneet Huippuvuorten helikopterikaupat. 

Väyrynen vain hymyili vaivaantuneena ja katseli meihin toi-
mittajiin päin ettemme vaan kirjoittaneet mitään ja olimmeko 
jo ilmaisviinoista tarpeeksi kännissä (Väyrynen ei tiennyt että 
sekä minä että Vestinen olimme toimittajiksi poikkeukselli-
sesti täysraittiita), olihan illalliset Kirkkoniemessä sijaitsevis-
ta kahdesta Riga-hotellissa se parempi, jonne oli tuotu myös 
”mukavaa naisseuraa (itse asiassa Tradekan entinen pääjohtaja, 
valetohtorin tittelillä Saksassa energiakonsulttiyhtiötä pyörittä-
vä Eero Rantala istui ”päivystämässä” liikemiehiä Riga-hotellin 
baarissa kahden houkutuslinnun kera).

Samalla matkalla mukana ollut, toinen lisäkseni suomalainen 
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Norjan kansainvälisessä lehdistökeskuksessa Oslossa -Norges 
Internasjonale Presse Senter-NIPS) työskennellyt ulkomaan-
kirjeenvaihtaja, Tapio Vestinen, joka oli ollut Etelä-Afrikassa 
Patrian korruptiosta tekemässä juttua ja oli läheisissä suhteissa 
samassa keskuksessa työskentelevien arabialaisen ”riippumat-
toman mediayhtiön” Al Jazeeran toimittajien kanssa, joita oli 
samassa talossa, 

Työskentelimme Norjan kuninkaallisen ulkoministeriön ti-
loissa, Norjan turvallisuuspoliisin miehet pitivät tarkasti heitä 
silmillä, sillä Oslo oli Helsingin lisäksi jo kylmän sodan kaudel-
la ”kansainvälisten vakoojien tulehduspesäke”, niin kuin sitä 
yksi norjalaistoimittaja meille kutsui.

Vestinen oli hyvä toimittaja, tulee ihan ikävä tätä sydämellis-
tä pohjoisen miestä älykkäällä huumorilla varustettu, erinomai-
set hoksottimet ja suhteet ympäröivään maailmaan rovanieme-
läinen pitkän linjan toimittaja, joka ampui itsensä hämärissä 
olosuhteissa ilmeisesti yhdellä niistä metsästyskivääreistä, joita 
olin hänen kanssaan salakuljettamassa yhtenä heinäkuun vii-
konloppuna Tukholmasta Osloon hänen farmariautollaan.

Vestinen soitti kerran hädissään kännykkääni ja kysyi, missä 
olen. Vastasin että Tukholmassa. Hyvä, hän sanoi, olen siellä 
huomenna, lähde kanssani autolla Osloon, mulla on tulenar-
kaa tavaraa auton takapoksi täynnä, onhan sulla kansainvä-
linen lehdistökortti mukana? On, vastasin. Hyvä. Soitan aa-
mulla 10.00 jälkeen ja poimin sut sano vaan osoite mistä? Se 
olikin helppoa Vestiselle, joka laillani tunsi Tukholman kuin 
omat taskunsa, olihan Vestinen ollut ennen Osloon tuloaan 
Ylen Skandinavian kirjeenvaihtajana asemapaikkanaan juuri 
Tukholma.



499

Vestinen tunsi hyvin kaikki Norjan urheilutähdet, kuten Ve-
gar Ulvangin, joka oli kotoisin Kirkkoniemestä, minne tuli sa-
mana viikonloppuna myös Mika Myllylä, jonka hiihtoura alkoi 
17-vuotiaana 60-luvun naishiihtoa hallinneen, Marjatta Ka-
josmaan seuran, Vehkalahden Veikkojen, järjestämissä kisoissa 
voitolla, ja päättyi sunnuntaina 25.2.2001 Lahden MM-hiih-
tokisojen 50 km päätösmatkan jälkeisiin doping-paljastuksiin 
31-vuotiaana (viideltä muultakin hiihtäjältämme kerättiin po-
sitiivinen virtsanäyte). Aiheesta on yhteiskuntatieteiden tohtori 
Erkki Vettenniemi tehnyt kirjan ”Lahden Ansa” (INTO 2012), 
joka on omistettu Mika Myllylän muistolle. Minä taas tein 
Myllylän viimeisen haastattelun juuri tällä samalla matkalla, 
ja se julkaistiin Ilta-Sanomissa.

Norjalaisilla ja Myllylällä oli ollut kränää Lillehammarin 
sauvajupakasta lähtien, kun norjalaishuoltaja Peter Nymoen 
ei ollut suostunut antamaan Mikalle katkenneen sauvan tilalle 
uutta. Lahden kisoissa norjalaisten väitettiin sitten käräyttä-
neen suomalaiset. Kiista huipentui siihen, että STT:n uutisessa 
norjalainen asiantuntijalääkäri Inggard Leirem kiisti suomalais-
medioiden väitteen, että kyse olisi ollut ollut norjalaisten suo-
malaisille asettamasta ansasta, jonka olisi virittänyt Leirem itse. 

Törmäsimme lentokentällä sattumalta sekä Mika Myllylään 
että hänen norjalaiseen kilpakumppaniinsa Vegar Ulvangiin. 
He eivät olleet tavanneet Lahden jälkeen. Tein siitä kokosivun 
jutun seuraavan päivän Ilta-Sanomiin, vaikka Myllylä inhosi 
syvästi IS:n urheilutoimituksen Pekka Holopaista, joka oli teh-
nyt hänestä paljon perättömiä juttuja. 

Hommasimme vielä Vestisen kanssa Myllylän puhumaan 
Norjan television suosituimpaan ohjelmaan, ”Anne Grosvol-
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d”-talkshow’n, missä Myllylän tukena esiintynyt Vegard Ul-
vang vakuutti, että menneet oli nyt unohdettu puolin ja toisin 
lopullisesti. Tein siitä seuraavana päivänä IS:n nettisivuille vielä 
pienen lisäuutisen.

Paavo Väyrynen luuli koko ajan että olin tekemästä hänestä 
juttua. Tein juttuja suomalaisfirmoista ja haastattelin aiheesta 
korkeita norjalaisviranomaisia. Lähdin kuvaajan kanssa Rova-
niemen kautta aiemmin pois. 

Rovaniemen lennosto oli lennättänyt seuraavana päivänä 
koko kauppavaltuuskunnalle suomalaislehdet Rovaniemeltä, 
joukossa Ilta -Sanomat ja kun Väyrynen huomasi etten ollut 
tehnyt hänestä juttua lehteen, sovin hänen kanssaan, että pii-
pahdan myöhemmin tutustumassa hänen Keminmaan bisnes-
ryppääseensä jututtamassa kevään uuden sadon viinirypäleistä 
hänen Vuokko-vaimoaan, joka oli Väyrysen mukaan laihtunut 
”sirkkaliisa-anttilamaisesti” talven aikana.

Kun sitten kuukausi myöhemmin saavuin Väyrysen vieraak-
si Keminmaalle, huomasin että sama ”väyrysmäinen valehte-
lu” jatkui kuin kauppamatkalla Pohjois-Norjassakin. Väyrysen 
tapa puhua on omalaatuinen. Se on jo mainittua minäkeskeis-
tä poliittisen historian uudelleenkirjoittamista pahimmillaan. 
Mihinkään kysymykseen mihin halusin saada suoria vastauk-
sia, hän ei venkoilematta vastannut.

Ja kun en muuta keksinyt kysyin huvikseni lähtisikö Paa-
vo mukaan pressakilpailuun. Vastaus oli ehdoton ei. Värynen 
sanoi olevansa siihen liian vanha ja lihava. Tein siitä juttuni 
otsikon, joka levisi ympäri Suomea kulovalkean tavoin, niin 
että minua syytettiin myöhemmin hullun innostamisesta, sil-
lä tämä liukas lohi lähti pari viikkoa haastattelujen julkaisun 
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jälkeen mukaan pressikilpaan jutun innoittamana omien sano-
jensa mukaan ”olihan hänen vielä kerran näytettävä ettei hän 
ollutkaan siihen tehtävään liian vanha ja lihava”.

Väyrynen on itse kirjoittanut parikymmentä kirjaa ja koko 
ajan pukkaa lisää. Tarinoissa on aina yksi ja sama sankari: Väy-
rynen itse ja vihollisena häntä väärin ymmärtävä ja tulkitseva 
muu maailma. Väyrysestä on kirjoitettu kaksi huomionarvoista 
toimittajien tekemää kirja. 

Ensimmäinen on toimittaja Markus Leikolan vuonna 1988 
kirjoittama ”Väyrysen vuosi” (WSOY), ja toinen Lasse Leh-
tisen ja Sanna Ukkolan ”Vastarannan kiiski - Paavo Väyrysen 
ihmeellinen elämä” (WSOY 2013). 

Lehtisen ja Ukkolan kirjan alussa paljastuu jo heti miksi 
Väyrynen, oman aikansa vastarannan kiiski, on koko kansaa 
kiinnostava ilmiö. Paavo on ollut jännittävällä tavalla erilainen 
kuin muut poliitikot siitä lähtien kun hänet vain 23-vuotiaa-
na vuonna 1970 valittiin Lapin vaalipiiristä kansanedustajaksi. 
Väyrysestä on tullut lähes messiaaninen maaseudun sorrettujen 
puolustaja ja marttyyri, jota etelän ilkeät mediat lyövät kuin 
vierasta sikaa ja se vain lisää Väyrysen suosiota syrjäkylien toi-
vottomissa.

Se, mikä tekee kirjan kiinnostavaksi, on se, miten kaksi 
toimittajaa kuvaa toisen toimittajan, sillä se Paavo Väyrynen 
pohjimmiltaan on, kuten monet muutkin poliitikot aina Väy-
rysen ihailemasta Kekkosesta Paavo Lipposeen ja Erkki Tuo-
miojaan, uraa, olemusta ja henkilöä. Väyrynen halusi jo heti 
alusta lähtien päästyään Helsinkiin ”tiedotusmiehksi tai jok-
sikin muuksi”, hän oli kertonut kirjan mukaan Ilta-Sanomien 
haastattelussa 1977. 



502

Väyrynen olikin ahkera toimittaja. Hän kirjoitteli kolum-
neja Pohjolan Sanomiin. Joulukuussa 1969 Hesarissa oli pieni 
uutinen, jossa kerrottiin tv-toimittaja Paavo Väyrysen asettu-
van kepun eduskuntavaaliehdokkaaksi Lapin vaalipiiristä.

Kirjassa kerrotaan myös miten Väyrysen nimitys tv-toimit-
tajaksi, oli ollut nöyryytys ajankohtaistoimitukselle, koska se 
saneltiin suoraan kepun puoluetoimistosta. Nimityksen teki 
kepulainen tv-pomo Pertti Paloheimo. Silti toimittaja Väyrysen 
suurin yksittäinen murhe on ollut kirjan mukaan media, josta 
seuraava teksti on hyvä näyte.

”Koska Väyrynen tarkastelee maailmaa vain itsensä kautta, 
hänellä ei ole myöskään kykyä asettua tiedotusvälineiden ase-
maan, vaikka entinen toimittaja onkin.”

Näyttäkin siltä että koko toimittaja Väyrynen vastaan muut 
toimittajat ja mediamaailma on syntyisin herkkänahkaisuudes-
ta, loukkaantumisista puolin ja toisin, kaapin paikan tomerista 
näyttämisyrityksistä sekä varsinaisesta kostosta ja kiusanteosta.

”Media ei toimi laumana, se ei pode huonoa omaatuntoa 
tekemisistään, se laatii vaikka uutisen jopa omista virheistään, 
uutisen, jolla on kysyntää. Media on uskoton ja epäjohdon-
mukainen.”

Kirja väittää että jokaisen politiikassa toimivan tulisi ym-
märtää median luonne. Väyryselle se ei kuitenkaan ole syystä 
tai toisesta koskaan selvinnyt tai oikeammin, hän ei ole halun-
nut alistua.

”Toimittajakunta myötäilee lukija- ja katsojakuntaa, ei päin-
vastoin, vaikka jotkut toimittajatkin haluavat niin luulla.”

Väyrysestä on kuvaavaa kirjassa kertomus, jossa hän ehdotti 
Kekkosta arvostelleelle kirjailija Jouko Tyyrille, että tämä luo-
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vuttaisi ”alun perin keskustalaiselle tarkoitetun kolumninsa 
Hesarissa jonkun muun keskustalaisen käyttöön”, tarkoittaen 
tietenkin tällä itseään. Hesari otti asiasta kuultuaan kirjan 
mukaan herneet nenäänsä aiheellisestikin, ja vastaasi kipakasti 
silloin opetusministerinä toimineelle Väyryselle pääkirjoituk-
sessaan.

”Helsingin Sanomissa ei ole millekään puolueelle tarkoitet-
tuja nimikkopalstoja, joiden käytöstä ministerit itse tai muut 
poliitikot voisivat määräillä. Toimitus valitsee itse avustajansa.”

Asiasta kerrotaan kirjan luvussa Paavo, toimittajien potku-
pallo, mikä on myös kirjan paras luku ja nautittavin, varsinkin 
kun se on mitä todennäköisemmin kirjoittanut itse omien töp-
päilyjensä ja päivärahasotkujensa takia eduskunnasta vuoden 
1983 vaaleissa tipahtanut toimittaja Lasse Lehtinen. Muutoin 
kirjan ihmiskuva on ohut ja tyytyy toistamaan jo tiedossa ole-
via ”väyrysmäisyyksiä”, pohtimatta sen syvällisemmin Väyrysen 
ihmisluonnetta tai tekojen motiiveja saati syvällisemmin niitä 
muita seikkoja, mitkä ovat tehneet Väyrysestä sen, mikä hän 
on, tai oikeammin: mitä hän esittää ovelasti julkisuudessa ole-
vansa, sillä sen peittelystä tässä on kysymys.

Kieli on kirjan parasta antia mitä toinen toimittaja voi sanoa 
toisesta pienellä ammattikateudella lisättynä, sillä Lasse Lehti-
nen on Väyrysen vaaleanpunainen versio, sillä erotuksella, ettei 
hän itse menestynyt politiikassa rivikansanedustajan ja mepin 
paikkaa pidemmälle. Siksi tämä piikittely ja kirjan Väyrystä 
halventava kieli mikä on niin ilkeää, että se vie mennessään 
jopa maassa, missä paras ilo on vahingonilo.

”Väyrynen on monissa isoissa politiikan ja talouden kysy-
myksissä ollut vuosikymmenten mittaan oikeassa mutta ei ole 
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pystynyt viemään tahtoaan läpi useimmiten edes omassa puo-
lueessaan. Väyrynen on halunnut yksin kunnian, yksin määrätä 
marssijärjestyksen. Kyky muita kunnioittavaan yhteistyöhön 
häneltä puuttuu. Kannattajilleen, etenkin Pohjois-Suomessa, 
Väyrynen on suomalaisen politiikan Nätti-Jussi, ihmemies, 
joka hallitsee kaikki asiat ja tuntee kaikki, puhujanakin verra-
ton. Etelän medialle ja monille äänestäjille hän on suomalaisen 
politiikan huuliherpes. Lapsuudessa saatu politiikan tartunta 
on jäänyt pysyvästi tuntohermosolmukkeisiin. Välillä näyttää 
siltä, että tauti on talttunut lopullisesti, oireet ovat piilossa 
eikä miehestä kuulla mitään. Mutta pian Väyrynen ilmestyy 
parrasvaloihin aiheuttamaan monissa suomalaisissa kutinaa ja 
punoitusta.”

Katsokaa tarkkaan miten ovela ja hyvin näytelty rooli toi-
mittaja Väyrysen surullisen hahmon ritari on, kun hän vääntää 
alaspäin vääntynyttä suutaan huolesta hartiat lysyssä ilmestyes-
sään televisioon kertomaan vuosikymmenten jälkeen samaa 
huolta ”oikeistolaisuuden vaarasta, Venäjän politiikan ja etujen 
väärinymmärtämisestä Paasikivi -Kekkosen linjan unohtaen, 
sekä epäilyttävistä Brysselin herroista” meidät pelastaakseen. 
Siinä on kyllä sitä jotain karmivaa ja käsittämätöntä ihan sa-
malla tavalla kuin Aristofanes kuvaili aikoinaan Euripideen 
suulla Aiskhyloksen käyttäneen yhdyssanoja ”häränkokoisina, 
töyhtöpäisinä ja vuorenkorkuisina”. Aiskhylos puolustautui 
väittämällä, että hänen luomansa normaalia suuremmat hen-
kilöhahmot tarvitsivat myös tavallista suurempia sanoja. Ehkä 
Väyrynen ajattelee vanhan kiinalaisen sananlaskun mukaan, 
että jos istuu pitkään joentörmällä, voi nähdä vihollisensa ruu-
miin lipuvan ohi.
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Noita-akan julma 
kosto

 
”Kaikkien julkisten toimien ja tehtävien hoidossa on tärkeintä, 
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ettei anna aihetta pienimpäänkään epäilykseen omanvoiton-
pyynnistä.”

-Cicero
 

Toimittaja Johanna Korhonen on kirjoittanut kaksi julkises-
ta keskustelusta kertovaa kirjaa ”Kymmenen polkua populis-
miin”-pamfletin vuodelta 2013. Ja sille jatkona vuonna 2017 
ilmestyneen ”Mikä niitä riivaa?”- vastauskirjan mm. aiemmin 
ilmoille heittämiinsä avoimiin kysymyksiinsä - miten maan 
hiljaisten enemmistö makaa rähmällään vihapuheen lamaan-
nuttamana. 

”Kymmenen polkua populismiin”-kirjansa hän aloittaa ker-
tomalla miten hän kuunteli eräänä aamuna radiosta Timo Soi-
nin ja Carl Haglundin välistä keskustelua. Tämä varttitunnin 
keskustelu oli kuitenkin liikaa Korhoselle, sillä siinä tiivistyi 
hänen mielestään nykyajan poliittisen pelikentän keskeiset te-
kijät.

”Meluisa, riemukkaasti ja rehvakkaasti pelaava populistipo-
liitikko, kohteliaan vaimea perinteinen poliitikko ja syrjässä 
katsova, itseään neutraalina pitävä, mutta hieman avuttoman 
vaikutelman antava toimittaja.”

Populismilla Korhonen sanoo kirjassa tarkoittavansa sellaista 
politiikan teon tapaa, jossa asiat pelkistetään ja yksinkertaisik-
si vastakkainasetteluiksi ja jossa puhuja vetoaa kuulijan itsek-
kyyteen mieluummin kuin tämän yhteisvastuuseen. Korhonen 
ihmettelee läpi koko ohuen pamfletin, miten maasta, joka on 
vuosisatoja kasvatettu enemmänkin kohteliaaseen vaikenemi-
seen kuin äänekkääseen mielipiteen ilmaisuun, tuli lyhyessä 
ajassa raivoisan nettikeskustelun luvattu maa.
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Uudessa kirjassaan ”Mikä niitä riivaa?” ihan kuin häntä ei 
riivaisi mikään, Korhonen vastaa näihin itsensä esittämiin ky-
symyksiin, ja tekee vuodesta 2013 saakka keräämistään esimer-
keistä ja kokemuksista eräänlaisen synteesin ja loppupäätelmän 
Georg Lakoffin ajatuksien innoittamana. Korhonen pohtii kir-
jassaan mm. sitä miksi faktoille ei tunnu olevan suurtakaan 
väliä nykyisin vallitsevassa ”kireänkirjavassa” keskusteluilma-
piirissä, mikä ei hänen mukaansa rohkaise ketään tekemään 
tarkempaa analyysia.

”Mistä tämä kaikki sitten oikein johtuu? Miksi tunne peittää 
faktat hillittömän raivon syöksähtäessä tulivuorenpurkauksen 
lailla esiin peittäen ikävällä harmaalla raskaudellaan kaiken 
ympärillämme?”

Siihen Korhonen etsii vastauksia peilaamalla kirjallaan ym-
pärillään olevaa turvatonta, pahaa ja vaarallista maailmaa kris-
tityn silmin. Rivien välistä Korhonen antaa ymmärtää myös 
miten hänelle ”hyvyys on arkista ja tavallista ja sitä on hänen 
maailmassaan paljon”, koska hän on saanut itse läpikäydä kaa-
pista ulostulonsa jälkeen julkisen helvetin, ja tietää mitä gril-
laaminen yhdessä ja erikseen voi pahimmillaan olla kirkon ja 
uskovaisten piirissä. Ja jos todellisia syitä mustamaalaamiseen 
ja karkottamiseen muiden silmistä ei ole, ne kyllä keksitään 
vanhasta muistista. Itse oman julkisuutensa rakentavan Kor-
hosen tapauksessa julkisuudella voi olla myös kääntöpuolensa. 

Ihan varma ei voi olla kun julkisuuden tekemisen asian-
tuntija ja sanakäytön mestari ”asettaa itsensä framille” muiden 
arvioitavaksi, kuinka paljon kyseessä on ammattimaista brän-
däämistä myönteisen julkisen imagon tavoittamiseksi ja mihin 
tarkoitukseen? 
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Kuuluuko esimerkiksi ahkerasti kirkossa käyvä uskovainen 
ja kirkkokuorolainen tähän samaan sapluunaan? Entä kauniit 
ja ylevät sanat, joita Korhonen viljelee imelän ahkerasti kris-
tillisen retoriikan tekopyhän perinteen mukaisesti? Ovatko ne 
samassa suhteessa hänen arjessa tekemien pienten ja näkymät-
tömien tekojen kanssa, silloin kun silmä välttää?

Se selviää ainakin, miten hän on muuttunut itse ”kiusalli-
sesti kiusatusta kiusaajaksi” kun kuuntelee häntä itseään ra-
diosta, kuten eräänä arkipäivänä piispa Teemu Laajasalon kär-
simysviikolla, jonka aloittajana hän oli hiippakuntavaltuuston 
puheenjohtajana toimittajan valtuuksin, ottaneena Johanna 
Korhosena, jossa on kristillisenä maallikkosaarnaajana paljon 
samaa hyvää ja pahaa voimaa, karsimaa kuin yhtä sivistyneis-
sä, valveutuneissa ja itsensä likoon loppuun saakka antautu-
neissa aposteleissa Paavali ja Luukas, kuulen Korhosen äänen 
tämän tarmokkaan täti -ihmisen viikoittaisessa ohjelmassaan 
”Valkoista valoa” (mikä on oikeasti Johanna Korhosen omien 
taitojen esittelyä kirkkolaulajana sekä eräänlainen huono yritys 
olla vastine toimittaja Risto Nordellin samalla kanavalla tule-
valle suositulle Riston valinnalle) Ylen radion ykköskanavalla 
puhuvan rauhalliseksi jarruttamallaan äänellä nöyryytyksestä 
Juha Mattilan kirjan ”Nöyryytys” mukaan korkeahenkisesti 
(oikeastaan Korhosen ohjelma on kirjaohjelma Erkki Toivasen 
henkeen, sillä erotuksella, että toisin kuin Toivanen, Korhonen 
kertoo, mistä kirjasta hänen ääneen lukemansa ajatukset on 
suoraan lainattu) esitellen laajasti kirjaa ja sitä millaista on tulla 
nöyryytetyksi (tarkoittaen sillä marttyyrimaisesti itseään, sillä 
kirja -esittely on uusinta vuoden takaa). 

Kirjassaan ”Nöyryytys” Mattila pohtii otsikolla: ovatko nai-



509

sen ja miehen itsetunnot erilaisia?
”Ihminen kokee itsetuntonsa eri tavalla, kun hän siirtyy am-

matillisesta roolistaan vapaa-aikaan. Epävarmuus voi lisääntyä 
henkilökohtaisissa ja intiimeissä kontakteissa, kun ihminen on 
paljaampana ja alttiimpana nöyryytyksille. Varsinkin kun su-
kupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät itsetunnot ovat erityisen 
haavoittuvia.”

Ei ole varmasti ihan sattumaa, että Yle lähettää juuri tämän 
jakson uusintana edellisvuodelta kahteen kertaan kuin allevii-
vatakseen ohjelman tahatonta kaksoisluonnetta. Se paljastaa 
sekä Korhosen heikon kohdan, että näyttää miten helposti 
kiusatusta tulee kiusaaja, kun hän yrittää rakentaa loukattua 
minäänsä uudelleen niistä palasista, joita hän häpeällisten ko-
kemustensa ja nöyryytystensä jälkeen on umpimähkään itsel-
leen suojaksi haalinut. 

Siksi Korhosta pitäisi hänen viestinsä mukaisesti ymmärtää. 
Se ei ole helppo tehtävä, varsinkin kun katsoo hänen julman 
harkitsevaa kostoteatteriaan ja hänen aggressiivista tapaansa 
esittää oma loukattu minänsä julkisuudessa puhtaampana ja 
viattomampana. Korhonen on epätasapainossa, ja hän tietää 
sen. 

Elämä järkkyy pienistäkin kolahduksista eikä ympäristö 
tule koskaan hyväksymään häntä sellaisena kun hän halusi sen 
hyväksyvän hänet, siksi hän on valinnut itselleen presidentti 
Tarja Halosen, josta kerrotaan juttua että kun pojat koulussa 
nimittelivät häntä koulun rumimmaksi likaksi, hän löi poikia 
turpaan, roolin selviytyä urpojen kanssa olemalla joukon kovin 
jätkä.

Se, että Korhonen on valinnut itselleen kaikkien karvaiden 
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pettymysten ja menetysten jälkeen roolin uskovaisena, kertoo 
jo paljon siitä, millaiseksi hän haluaa kuvan itsestään ihmis-
ten silmissä muodostuvan lähes umpiluterilaisessa maassa: Py-
hään Birgittaan verrattavaksi naismarttyyriksi samalla kun hän 
unohtaa Mattilan kirjoittaneen uskonnollisesta suvaitsemat-
tomuudesta, mikä ylittää edelleenkin, olkoon kyseessä mikä 
tahansa uskonsuuntaus, kaikki inhimillisen ymmärryksen ja 
hyväksynnän rajat ihmisvastaisuudessaan ja julmuudessaan.

”Nöyryyttäminen liittyy valtasuhteisiin. Esimerkiksi piis-
poilla on kirkon piirissä valtaa nöyryyttää alaisiaan pappeja 
painostamalla, siirtämällä toisiin tehtäviin tai vaatia heitä 
kuulusteltavaksi. Ortodoksikirkko nöyryytti erään seurakun-
nan pappia vetoamalla pykäliin ja vaatimalla tätä eroamaan 
naisesta, jonka kanssa hän seurusteli. Heitä ei tervehditty eikä 
heitä päästetty kirkkoon muiden seurakuntalaisten joukkoon. 
Kun pappi ei alistunut auktoriteetille, häneltä otettiin pappeus 
kylmästi pois.”

Silti liika on liikaa. Korhonen oli laskenut oman julkisuus-
arvonsa, korkeakepulaisuuden (tarkoittaa sitä että voi soittaa 
Juha Sipilän yksityisnumeroon ja saada kohtuullisessa ajassa 
vastauksenkin) liian korkealle ja luuli sen muodostavan erään-
laisen näkymättömän suojaverkon hänen toimiensa suojaksi, 
mutta nyt hän yksinkertaisesti meni aivan liian pitkälle tällä 
kertaa, ja jäi ikäväkseen kiinni hunajapurkilta juuri kun oli 
nauttimassa hämärätemppujensa hedelmistä. 

On vaikea sanoa, onko hän keskustellut asiasta oman piis-
paehdokkaansa, Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan 
sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaan kanssa etukäteen, 
todennäköisesti, sillä Jaana Hallamaa on kirjoittanut samasta 
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asiasta kirjassaan ”Yhdessä toimimisen etiikka” (Gaudeamus 
2017), juuri ennen kuin Korhonen aloitti ”tutkimustyönsä” 
kuin ennustuksena tai ohjeena. 

Hallamaan kirjaa pidetäänkin yleisesti tilausteoksena hänen 
piispuudelleen, niin selkeästi se yrittää olla enemmän kuin mitä 
se on: kasa toisista kirjoista kopioituja ohjeita ja selityksiä, jotka 
hän on kovalla kiireellä piispanhattu ja viitta silmissään koon-
nut kirjaksi yliopistossa oppilailleen pitämistään luennoista. 

Onko Johanna Korhonen ollut yksi niistä neljästä ”refe-
ree”-lukijasta, joiden rakentavan kriittinen palaute sai Halla-
maan kirjan lopun pakollisessa ”Kiitos”-osuudessa kehumaan 
heidän kriittisen palautteensa saaneen hänet vielä kerran kir-
joittamaan kirjansa lähes kokonaan uudelleen? 

On tai ei, ”kohti yhdessä toimimista” on täynnä sanaheli-
nää, hyviä aikeita ja äidillisiä neuvoja sekä puhdasta hölynpölyä 
kauniisiin sanoihin ja akateemisiin kääreisiin käärittynä (kuten 
”dekompositionaalisen ja regressiivisen analyysin luonne” tai 
luova ”transformatiivinen puoli”) niin että sitä selaillessa voi 
hyvin nähdä kokonaisen tarmokkaiden täti-ihmisten lauman 
hyppivän riemusta seminaareista toiseen referoiden kirjaa siitä 
miten ”yhdessä toimiminen” tulisi heidän mielestään järjestää 
parhain päin. Millainen yhteistoiminta olisi hyvää ja millaisia 
ihmisten tulisi olla tai millaisiksi heidän olisi muututtava ja 
kuinka heidän olisi toimittava suhteessa toisiinsa?

Kirjaa selaillessa huomaa, että ainoa tapa saavuttaa Halla-
maan idealistinen päämäärä, on muuttua itse Hallamaaksi eli 
kirjan sankariksi (tai niin kuin Korhonen sen käsitti suorittaes-
saan kirjaan rivien väliin sijoitettua ”moraalista puhdistusliiket-
tä piispa Laajasaloa vastaan”; sankarikehän päänsä yläpuolelle 
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saaneena ja pyhimykseksi muuttuneena) puhumaan muiden 
puolesta ”kollektiivisesta intentionalisuudesta” eli ihmisten 
yhteisistä tavoitteista koskevaa filosofiaa. 

Kirja on täynnä unettavan sekavaa ja tarkoituksella kärpä-
sestä härkäsen tekevää asioiden monimutkaistamista koukeroi-
sella kielellä, koska se on Hallamaan mukaan suunnattu ”eri 
alojen vaativassa asiantuntijatyössä oleville” (voi parkoja).

Sen kuitenkin Hallamaa tunnustaa, että yhdessä toiminen 
on vaativa laja, mutta miksi hän ei kerro, että se on näillä le-
veysasteilla suurten egojen törmätessä toisiinsa yhteiskunnan 
ylimmillä askelmilla lähes mahdoton tehtävä, oli sitten kyseessä 
piispanpallit tai nunnan nännit tieteellisen tarkastelun kohtee-
na tai empiirisenä tutkimusprojektissa Suomen Rooman insti-
tuutissa Villa Lantessa, koska kyky ja halu edes ajatella hyvää 
toisesta ihmisestä puuttuu täysin pakkasen kylmettämästä al-
kukantaisessa vihailmastostamme muilta kuin cp-vammaisilta, 
joilla tuntuu olevan aina hauskaa keskenään riippumatta siitä 
kuinka paljon ympäristö heitä inhosi ja heistä puhui pahaa.

Kun kirjaa selailee eteenpäin, tulee täysin vakuuttuneek-
si, että Korhonen on ollut yksi sen esilukija, ja että siinä on 
käytetty taustalla myös ”Nöyryytys”-kirjan tarjoamaa valmis-
ta pohjaa samoin kuin Arendtin kirjaa ”Totalitarismin synty” 
(Vastapaino 2013). 

Luku 4. käsittelee moraalisesti hyvää toimintaa eli toimin-
taa, jonka tavoitteena on saada jotain hyvää aikaa muille. Sen 
Korhonen on vääntänyt päässään Arendtin opit totalitarismista 
niin, että hyvää voi tehdä toiselle vasta kun se joka on hänen 
omasta mielestään paha, on poistettu joukosta, jotta hyvä jäisi 
jäljelle ja se hyvä olisi hän itse, joka tekee näin hyvää itselleen 
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sallimalla omantuntonsa tehdä pahaa poistaakseen hyvän, jotta 
hyvän tekeminen onnistuisi häneltä, hyvältä, toiselle hyvälle, 
hänelle itselleen. 

Luvussa 5. Hallamaa lämmittelee kristillisesti Kantin ka-
tegorista imperatiivia tähän päivään sopivaksi ja ”kultaiseksi 
säännöksi”, jonka mukaan toisen on toimittava toista kohtaan 
samoin kun hän haluaisi toimittavan häntä kohtaan (Korhosta 
odottaa vielä jälkilaskuna kun hänet jo nyt on hylätty monilla 
kristillisillä ”armon alttareilla”, sama kylmä kyyti mitä hän oli 
valmis tarjoamaan piispalle avatessaan ulko-oven, joka oli tar-
koitus panna kiinni vasta sen jälkeen kun Laajasalo olisi nöy-
ryytettynä ja hyljeksittynä poistunut jättäen sitä ennen Korho-
sen pöydälle hänen himoamansa erokirjeen piispan tehtävistä. 
Oikeustaistelussa Almamediaa vastaan ja sen voittaminen uu-
tisoitiin näkyvästi ja Korhonen on ollut siitä lähtien näkyvä 
mielipidevaikuttaja medioissa ja kirkon sisällä, missä hän on 
yhdessä Helsingin piispa Irja Askolan kanssa voimakkaasti yrit-
tänyt ajaa kirkon sisälle suvaitsevaisuutta ”parantamalla seksu-
aalivähemmistöjen kohtelua ja asemaa kirkon sisällä”.

Lukua 7. Korhonen ei ole turhaan lukenut, ja jos on vahin-
gossa yrittänyt lukea, on tuhahdellut, sillä hän tietää luvun 
sisältämän option luottamusta yhteistoimintaa ylläpitävänä 
voimana olevan veteen piirretty viiva ja tuulessa kuiskittava 
epätotuus, mikä toteutuu paperilla, luentosaleissa ja laivasemi-
naarissa, mutta ei siellä missä kaksi kristittyä tai suomalaista, tai 
mikä vielä pahinta: kaksi suomalaiskristittyä tapaavat toisensa. 
Ja tuleehan se sieltä mitä on voinut odottaakin. 

Hallamaa käyttää dialogisen mallin luonnostelussaan hy-
väkseen Habermasin diskurssietiikan ideoita, mutta mikä tär-
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keintä, Hallamaa tietää olevansa aika pihalla itse varsinaisesta 
aiheestaan sortuessaan itsestään selvyyksien ja tyhjien litanioi-
den toisteluun. 

Hänelle hyvän tekeminen ja pahan välttäminen ovat vaativia 
haasteita. Mutta aivan erityisen vaikeaa on akateemisen vihan, 
eripuran ja kateuden maailmasta siirtyä hänelle toisen ihmi-
sen tunnustamiseksi tasaveroiseksi toimijaksi. Hän ei ymmärrä 
mitä Emmanuel Levinas tarkoitti sanoessaan, ettei viisaus mer-
kinnyt filosofian rakastamista vaan rakkauden viisautta.

Hallamaan olisi pitänyt lukea Airaksista ennen kuin tuhla-
si turhaan vuosia moiseen paatokselliseen puhkumiseen, sillä 
lähtökohdaksi kaikkeen nykyihmisen ajatteluun ja olemiseen 
tulisi ottaa Airaksisen ”Todellisuuden kosketus”-kirjan napakat 
sanat.

”On mahdotonta sanoa, onko ihmisellä enää identiteettiä 
yhteiskunnassa, sillä sama koneisto joka korjaa epäoikeuden-
mukaisuuden, korvaa myös identiteetin ja minuuden. Moder-
ni ajatteli, että kunhan epäoikeudenmukaisuudet korjataan, 
ihminen saa elää ja kukoistaa omana itsenään. Nyt tiedämme, 
että näin ei käynyt. Postmoderni ihminen ajautuu organisaati-
oiden ja järjestelmän sisään niin, että kaikki on samalla kertaa 
oikeudenmukaista ja epäoikeudenmukaista, ja lisäksi koko ajan 
muuttumassa toiseksi muuksi. Mitään ei voi vastustaa, eikä 
ketään suosia. On aivan samantekevää, kuka minä olen. Sillä ei 
ole kuitenkaan mitään vaikutusta asioihin, ja jos nyt on, sama 
ei päde enää tulevaisuudessa. Siksi ihminen voi valita vapaasti, 
tai oikeastaan mielivaltaisesti, mihin kuuluu ja kuka hän on.”

Ehkä kenkä onkin puristanut tästä. Korhonen haluaa olla jo-
kin mikä hän ei ole, joukossa, johon hän ei yksinkertaisesti sovi 



515

poikkeavuuksineen, joihin kuuluvat sekä uhmakas käyttäyty-
minen, huipputoimittajuus, ylisuuri ego, naiseus että ”maalais-
henkinen ison talon emäntä kepulesbous”. Hän siksi kokenut 
joutuneensa ”taas altavastaajaksi” hengellisissä piireissä johto-
paikkaa etsiessään oman uransa edistämiseksi, juuri kun pääsi 
hyvään alkuun Irja Askolan kanssa.

Vasta Eichmannin tapaus Arendtin ”Eichmann”-kirjoituk-
sessa, sai Korhosen pohtimaan todenteolla, miksi niin monet 
olivat Eichmannin kaltaisia. Ja että nämä monet eivät olleet-
kaan kieroutuneita sadisteja, vaan tuiki tavallisia ihmisiä, les-
bojakin joukossa niin kuin keskitysleireillä monet naisvartijat 
olivat (siitä on yksi hyvä saksalaiselokuva tehty, jonka näin 
2007 Oslon Priden yhteydessä järjestetyllä homoelokuvafes-
tivaalilla). 

Siitä hän aivan oikein innostuen päätteli, että on oltava 
monia hänenlaisiaan, jotka osaavat tehdä arkipäiväiset rikok-
sensa ihmisyyttä kohtaan ja julmuutensa olosuhteissa, joissa 
on lähes mahdotonta tietää tai tuntea tekevänsä väärin, kun 
on ensin lukenut pään sekoittanutta sanahelinää Hallamaan 
kirjasta, jonka jälkeen ei enää tee mieli tehdä mitään muuta 
yhdessä kuin potkia mummoja ja ampua puistoon saalistamaan 
livahtaneita lihavia kissoja palleihin ilmakiväärillä (tuliko näin 
Korhosesta Hallamaan manipuloima Mantsurian kandidaatti, 
joka toteuttaa tietämättään Hallamaan kostoa häviöstään vai 
toimiiko hän yksin?).

Korhonen näet tietää silloin kun ei ole hätäinen kirkkaissa 
ajatuksissaan, ettei millään ole mitään väliä, ja mitä nyt muu-
tama taksiajelu ja kuusi cocista? 

Hyttysen paska Itämeressä jos vertaa, miten piispat ovat 
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ylhäisen asemansa turvin vuosisatoja tottuneet asumaan ylel-
lisesti ja tuhlaamaan kansalaisten varoja ylettömästi omat ja 
yhteiset intressit sekoittaen. 

Mutta tässä Korhosen synnyttämässä hässäkässä kukaan ei 
ole muistanut kysyä millaiset olivat Laajasalon edeltäjän, piispa 
Irja Askolan edustuskulut: tyytyikö hän vain viiteen cocispul-
loon vai menikö siinä sivussa jotain mutakin? 

Aina kun piispat kohtaavat keskenään, asutaan sviitissä ja 
syödään sekä juodaan niin kuin ennen vanhaan kunnan kirk-
koruhtinaatkin. Laskuista jälkeenpäin on selvinnyt piispojen 
ottaneen kunnolla vahvaa napanderia jo aamusta, sietääkseen 
tosiaan edes himpun vertaa huppelissa keskinäisten kiistojensa 
tuiskuissa. Irja Askolan muutaman numeron suurentuneesta 
ulkoisesta olemuksesta voi päätellä että hyvin ovat maistuneet 
ilmaistarjoilut hänellekin niinä vuosina kun hän piispana edus-
ti Helsingin kristittyjä talouksia julkisuudessa. Wittgensteinin 
sanoin:

”Se, joka taistelee hyttysiä vastaan, pitää tärkeänä, että on 
ajanut ainakin joitakin niistä tiehensä.”

Julkisuutta omiin tarkoituksiinsa käyttävä toimittaja toimii 
aina yksin, pelko perseessä ja on siksi altis virheille, jotka pal-
jastavat hänet, kuten kävi Korhosellekin. 

Korhosen kohdalla tapahtui ns. vanhanaikaiset, sanoisivat 
asioista perillä olevat lähteet: ahneella on paskainen loppu, 
sillä Lapin kansan päätoimittajan paikalta erottaminen paljas-
tuneen lesbolaisuuden takia ennen kuin oli ottanut vastaan 
koko tehtävän, oli satanut hänelle sympatiapisteinä etelän 
ymmärtävissä medioissa lähes myyttisen aseman ja sädeke-
hällisen verran asianmukainen mm. Pressiklubissa vakituisena 
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vierailijana, mitä asemaa hän osasi käyttää taitavasti hyväk-
seen yhdessä ”kirkkomuusikkouransa kanssa” sekä media-alan 
omaatuntoa esittävänä ”nuorena vihaisena naisena”, jota hän 
vain laajensi toimittajan uteliaisuudella (lue: oman uransa edis-
täminen mielessään) koskemaan koko yhteiskunnan moraalia, 
ihan kuin hän olisi ollut valmistelemassa omaa moraalifiloso-
fista säädöskokoelmaansa omaa tulevaisuudenuraansa ajatellen 
foorumilla.

Se oli kuitenkin ensin itse toimittaja Korhonen, joka kut-
sui itseään telivisiossa osuvasti noita-akaksi ennen kuin muut 
ennättivät sen tekemään sen jälkeen kun hän oli suoriutunut 
omasta mielestään hyvin operaatio piispan mustamaalaami-
sesta. 

Pian sen jälkeen alkoi paljastua, että kyseessä oli todellakin 
hänen itsensä omissa loukatuissa aivoissaan kehittelemänsä 
”noita-akan julma kosto” sille, ettei lesbolainen kirkkovallan-
kumous saanut sittenkään ”Tulkaa kaikki”-liikkeen sisällä val-
lanohjaksia käsiinsä koska tunnettu piiloänkyrä Heikki Hiila-
mo näki loistavan paikan profiloida itseään himpun verran lisää 
julkisuudessa ja näpäyttää keskinäisissä hegemoniataisteluissa 
liikkeen sisällä kakkoseksi jääneelle vantaalaiselle lesbojengille 
ja sen itsepäiselle johtajalle, eikä niin kuin Teemu Laajasalolle 
selvin numeroin hävinneen Jaana Hallamaan taakse piispan-
vaalissa asettuneet vantaalaiset lesbouskovaiset olivat vielä en-
nen piispanvaalia itselleen uskotelleet.

Seura-lehden nettisivuilla otsikolla Teemu Laajasalon tapa-
uksesta ilmiriita hiippakuntavaltuustossa: jäseniltä rajua kri-
tiikkiä pj Johanna Korhoselle, toimittaja Kimmo Laakso osui 
naulaan kantaan jutussaan Korhosesta ja Laajasalosta, mistä 
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tässä taistelussa oikein on kysymys.
”Nyt osa hiippakuntavaltuuston jäsenistä kokee Korhosen 

esiintymisen valtuuston nimissä epäreiluksi. Valtuuston vara-
puheenjohtaja Wiking Vuoren mukaan Korhonen ei ole mis-
sään vaiheessa kertonut johtamalleen valtuustolle, mitä hän 
tekee ja mihin hän selvityksillään pyrkii. Valtuutetut lukivat 
Korhosen paljastus- ja syytöslistasta lehdistä. Hiippakuntaval-
tuustossa on 21 jäsentä, joista seitsemän pappisjäsentä ja 14 
maallikkoa. Heistä kolme on nyt julkisesti ilmaissut huolensa. 
Maallikkojäsen Anna Munsterhjelmin mukaan luottamushen-
kilöille on ollut muun muassa epäselvää, missä roolissa Johanna 
Korhonen selvityksiä tehdessään toimi.”Johanna Korhonen on 
siviiliammatiltaan toimittaja. Tätä tapausta ajaessaan häneltä 
on tainnut mennä luottamushenkilön ja toimittajan roolit se-
kaisin. Jos luottamushenkilöllä on viranhoitajien toimintaan 
kohdistuvia huolia tai syytöksiä, ne tulee käsitellä asianmu-
kaisesti luottamushenkilöiden muodostamissa, työntekijöiden 
toimintaa valvovissa elimissä-ei median tai minkään toverituo-
mioistuimen kautta”, Munsterhjelm sanoo. Hiippakuntaval-
tuuston varapuheenjohtajan Wiking Vuoren mielestä Korho-
sen tavoitteena on ollut saada syntymään isoja otsikoita.”En 
ole koskaan aikaisemmin seitsemän luottamushenkilövuoteni 
aikana nähnyt tilannetta, jossa yksittäinen luottamushenkilö 
tutkii yhden virkamiehen kuitit viideltä vuodelta ja lähettää 
niistä kymmenittäin kysymyksiä, jotka vuotavat julkisuuteen 
jo samana päivänä. Kysymyksissä oli heti nähtävissä, että niistä 
saa näyttäviä otsikoita jo ennen kuin Laajasalo ehtii niihin mi-
tään vastaamaan. Esimerkiksi taksimatkat ja lounas nostetaan 
esiin siinä näkyvästi, samoin kuin yksittäisen suklaarasian os-
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taminen häävalmisteluihin liittyen”, Vuori sanoo.”
Korhosen härskit temput piispaa kohtaan ovat viimeinen 

naula siinä arkussa, missä kristityt kristillisen rakkauden ni-
messä haluavat nähdä viimeisen kerran uskonsisarensa Johan-
na Korhosen, sillä luterilaisen kirkon hiljainen enemmistö on 
kyllästynyt koko Korhoseen ja hänen mukanaan kirkkoon 
paraatiovesta tulleeseen kovaääniseen ja riitaiseen lesboasiaan, 
vaikkei voi tehdä asialle mitään, sillä tekivätpä he mitä tahansa, 
lesboklikki Korhosen johdolla kääntäisi sen ihan varmasti heitä 
vastaan vuotamalla asian julkisuuteen mediasuhteidensa avulla 
paisuttamalla sitä niin, ettei kiveäkään jäisi taas kääntämättä 
siitä sukupuolisyrjinnästä, jota tämä Korhosen johtama kirkol-
linen lesboklikki on nahassaan viimeiset viisikymmentä vuotta 
tuntenut yksin ja yhdessä. 

Tai näin oli piispajuttuun saakka vanhoillisen kirkon piiris-
sä, missä erilaiset pyritään aina tavalla tai toisella julistamaan 
osattomaksi yleisestä kristillisestä hyvästä, onnesta, hyväksyn-
nästä ja rakkaudesta erilaisiin syihin vedoten. 

Nyt Korhosella ei ole enää aseita ja ”Tulkaa kaikki” -liike 
hajoaa sisäisiin erimielisyyksiin ja kaunoihin niin, että Korho-
sen johtamat riitaisat Vantaan seurakuntayhtymän lesbosisaret 
jäävät yksin taistelussa patriarkaalista kirkkoa ja maskuliinista 
jumalkuvaa vastaan. 

Augustinus tarkoittaa juuri tätä, kun hän väittää että esittä-
misen pohjalla olevan sanan ja esittämisen muodon tulee vasta-
ta toisiaan; olla yhtä, koska sana ei ole koskaan tyhjä eikä se voi 
tulla lihaksi, jos se esitetään sille epäkunnioittavissa raameissa.

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisussa ”no: 124/ 2016- Eri-
laisista yhteisöstä elävä kirkko”, luvussa ”Kanavana toimivi-
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en naisten suhde institutionaaliseen uskontoon”, siteerataan 
uskonsosiologien Paul Heelas ja Linda Woodheadin ajatusta 
”subjektiivisesta käänteestä”, jossa tällaiset korkeampaa totuut-
ta etsivät ihmiset jättävät elämän, jota määrittävät ulkopuolelta 
tulevat roolit ja velvollisuudet, ja kääntyvät kohti subjektiivista, 
omiin kokemuksiin keskittyvää elämäänsä. 

Tällöin yhteisön tai tradition sijasta tällaiselle ihmiselle tär-
keäksi muodostuvat muun muassa mielen ja tietoisuuden tilat, 
muistot, tunteet, unet ja ruumiilliset kokemukset, ja yksilöstä 
tulee auktoriteetin lähde.

Tällaisille, etupäässä naisille, yhteistä on kriittisyys kirkkoa 
ja institutionaalista uskontoa kohtaan, koska heidän mielestään 
kirkko on henkistä elämää rajoittava konservatiivinen äijäyh-
teisö. 

He pitävät kirkon toimintaa kaavamaisena ja käsityksiä van-
hakantaisina suhteessa esimerkiksi lesbouteen; siksi he olivat 
päättäneet vallata Korhosen johdolla ”Tulkaa kaikki”-liikkeen 
naamion turvin kirkon tavoitteenaan Suomen ensimmäinen 
arkkipiispa, joka olisi samaan aikaan sekä nainen että tunnus-
tautuva vasemmistoliittolainen aktiivilesbo. 

Mutta onko Korhonen menettänyt pelin ja häviääkö hän 
julkisuudesta? Tokkopa, sillä olisi perin juurin ihmeellistä, 
jos nyt jonkinlaiseksi moderniksi suomalaiseksi sukupuolten 
ja seksuaalisten vähemmistöjen ”Jeanne d’ Arc”-hahmoksi 
luterilaisessa kirkossa muodostunut Korhonen jättäisi käyttä-
mättä harvinaisen tuhannen taalan paikkansa eikä ulosmittaisi 
maksimaalisesti tulevissa tai sitä seuraavissa eduskuntavaaleissa 
kaikkea sitä mihin on koko elämänsä panostanut ”Mikä niitä 
riivaa?”-kirjansa sanoin. 
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”Tapahtumankulku on hieno esimerkki siitä, miten arvo-
pohjainen, kertojan omaa kieltä käyttävä vaihtoehtoinen tarina 
nousee aiemman Ainoan Totuuden rinnalle ja sitten sen ohi. 
Kielellä on voimaa, sanoilla on merkitystä.”

Toimittaja Johanna Korhonen uskoo sanoihin ja itseensä 
mutta ennen kaikkea siihen, ettei Suomi tule toimeen ilman 
häntä. Samalla hän tiputtaa vajotessaan oman ylpeytensä syö-
vereissä sekä Tulkaa kaikki-liikkeen ne muutamat hyvää tar-
koittavat, joita liikkeessä on jäljellä että lesbofeminismistien 
madollisuuden enää koskaan päästä nokittamaan miehisen val-
lan ja ”on sovittu hyvävelikerhon” kuumaan ytimeen niinkin 
lähelle kuin Helsingin piispaa, joka sentään edelleenkin kah-
vittelee valtiopäivien avajaisissa maan poliittisen ykkösketjun 
kanssa samassa kahvipöydässä.

Korhonen hävisi pelin ja osaa varmasti tehdä asiasta omat 
johtopäätöksensä kunhan sen aika on tullut. Hän jäi itse kiin-
ni ikävästi kesken nousukiitonsa kädet hillopurkilta ja lankesi 
pikkunäppäryyttään omaan julkisuusansaansa. Toista mahdol-
lisuutta Korhoselle ei enää anneta. Olisi kannattanut yrittää 
pitää maltti mielessä ja kielessä eikä nuolaista ennen kuin ti-
pahtaa. 

Sanat ovat hävinneet aikoja sitten taistelun kuvaa vastaan 
eikä uusi journalismi piittaa vanhoista tekijöistä ja totuuksista. 
Kielellä ei ole enää voimaa eikä sanoilla merkitystä. Ei aina-
kaan sitä ”ehdotonta” Korhosen tarkoittamaa, minkä todisti se 
kun Korhonen hikoili valheissaan televisiossa eikä kenellekään 
häntä televisiosta seuranneelle jäänyt epäselväksi hänen pahat 
tarkoituksena ja Hesarissa oppimansa mustamaalistekniikoit-
tensa iljettävimmätkin yksityiskohdat.
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Maailman pisin  
taidenäyttely

 
”Ei ole mitään, mitä ei olisi jo sanottu.”

-Terentinus
 

2000-luvun alusta puoliväliin tein freelancertoimittajana kult-
tuurijuttuja ja henkilöhaastatteluja pohjoisen medioihin mm. 
Kalevaan ja Lapin Kansaan. Reppureissasin laajasti ympäri 
pohjoista ja eräällä reissullani jäin kuukaudeksi Kilpisjärvelle 
tekemään Lapin Kansan kulttuuriosastolle juttuja kaikesta siitä 
mitä näin ja mikä kiinnosti minua. 

Olin jo tehnyt samaan lehteen arvostelun eräästä taidenäyt-
telystä kun sain soiton Lapin Kansasta. Vastaava tuottaja kertoi 
Kilpisjärvellä oman kansakoulunopettajan (nämä ovat pahim-
pia avustajia, kaikkitietäviä, siistejä mutta tylsiä ja usein omas-
sa ylemmyydentunteessaan ja luulossaan kilpailun puutteessa 
olevansa ainoita ympäristönsä välkkyjä) opettajan työnsä ohella 
Lapin Kansan alueellinen yleisavustaja, joka kirjoitti tarpeen 
tullen niin äkillisistä luonnonmullistuksista kuin päiväkodin 
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kevätjuhlista ja yllättävistä onnettomuuksistakin ne pakolliset 
muutamat rivit.

Lapin Kansa (kepu) oli alueen ykköslehti ja se tuli Suomen 
katolla sijaitsevaan Kilpisjärveen Norjan rajalle vasta iltapäi-
vällä postinkannon yhteydessä neljän jälkeen jo kun pimeä oli 
laskeutunut tähän 100 asukkaan pieneen kylään. 

Avustaja ja opettaja oli tietenkin pienen kyläyhteisön si-
vistyneistön edustaja ja piti yllä myös toisen paikkakunnalla 
olleen Akavaan kuuluneen kanssa akateemisesti sivistyneitten 
keskustelukerhoa. Lapin Kansan tuottaja sanoi puhelimessa, 
että nainen oli polttanut päreensä huomatessaan jonkun ”ulko-
maalaisen” ottaneen hänen paikkansa, tarkoittaen sillä minua. 

Hän oli kysellyt kylällä, kuka oli tämä norjalainen ja osasiko 
se suomea, vai oliko sillä tulkki mukana. Oli kuulemma otta-
nut jo yhteyttä liittoon, ja yrittänyt saada liiton järjestögangs-
tereita masinoitua ottamaan selvää mistä oikein oli kysymys.

Avustaja oli valittanut minun ottaneen hänen paikkansa. 
Siihen tuottaja sanoi,että hänellä on ollut tapana käyttää aina 
parhainta saatavilla olevaa avustajaa ja nyt hänellä oli sellainen, 
jota hän käyttää tästedes niin kauan kuin olen paikkakunnalla 
Lapin Kansassa alueelta julkaistavia kulttuurijuttuja tehden. 

Tuottaja sanoi, että avustaja oli tarjonnut seuraavan viikon 
lehteen juttua ”Maailman pisimmästä taidenäyttelystä”, mut-
ta hän oli kieltäytynyt ja tarjosi juttua minulle. Otin jutun 
vastaan ja aloin tutkia normaalin tapaan taustoja näyttelystä, 
taiteilijoista ja järjestelijöistä.

Hyvin pian ilmenikin että näyttelyssä mukana olevat taitei-
lijat olivat satunnaisia harrastajia ja mukana olevat taideteokset 
lähinnä askartelutasoa, mutta mikä kamalinta, nenäni haisti 



524

palaneen käryä kun näin kuka oli näyttelyn järjestäjä tuottajan 
(siihen aikaan oli muodikasta käyttää tuottajan titteliä) Lapista 
kotoisin oleva kepulaistaustainen, mutta Helsingissä vihreäksi 
muuttunut ja vihreiden kaupunginvaltuutettu Päivi Anunti, 
joka oli kotoisin itse Lapista ja työskenteli yhdyskuntatyönte-
kijänä Helsingin nuorisoasiankeskuksessa avustaen kansalais-
järjestöjä mitä erilaisimmista projekteissa.

Anunti oli topakan ja tomeran täti-ihmisen maineessa, joka 
ei empinyt käyttää asemaansa kaupunginvaltuutettuna ja Hel-
singin kolmanneksi suuremman puolueen keskeisiin kunnallis-
vaikuttajiin kuuluvana hyväkseen. Soitin Anuntille ja kerroin 
tekevänä juttua Lapin Kansaan taidenäyttelystä. Hän ei ollut 
uskoa korviaan ja sanoi saaneensa sellaista tietoa että lehden 
Kilpisjärven avustaja tekee jutun. 

Asiasta oli jo kuulemma sovittu hänen ja lehden kanssa. Yri-
tin selittää, miten asiat olivat ja pyysin apua saada näyttelyn 
taiteilijoiden yhteystietoja, jotta olisin voinut haastatella heitä 
puhelimitse.

Tästähän Anunti suuttui ja nosti mekkalan ystävänsä puo-
lesta. Hänestä minun ei pitänyt tehdä juttua, joka oli jo ”kor-
keampien tahojen toimesta” muka luvattu vakituiselle avusta-
jalle. 

Olin saanut sähköpostiin tuottajan lähettämän ja medioille 
tarkoitetun lehdistötiedotteen, missä kerrottiin myös medioille 
ennen näyttelyä järjestettävästä iltatilaisuudesta saunojen, juo-
mien ja syöminkien kera. 

Tuohtunut Anunti piti taukoa ja muutti äänensä jääkylmäk-
si sanoessaan painokkaasti ”tilaisuuden olevan vain sellaisia 
luottotoimittajia varten, jotka varmasti ymmärtävät näyttelyn 
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perusidean oikein”. Ja kun yritin vielä kysyä häneltä jotain, 
Anunti katkaisi puhelimen.

Seuraavana päivänä keksin hyvän juonen kun huomasin leh-
distötiedotteesta maaherra Hannele Pokan tulevan avaamaan 
näyttelyn. Olin Pokan tavannut aikaisemmin jossain tilaisuu-
dessa ja tykästynyt hänen huumoriinsa ja tapaansa puhua niin 
että olin kirjastosta selaillut hänen kirjoittamansa kirjat. Olin 
majoittunut erääseen pieneen ja mukavaan majataloon Kilpis-
järvellä. 

Kysyin isännältä, kävisikö että tekisimme yhdessä hieman 
Lapin tavanomaisesta tarjoomuksista poikkeavan ”maaherran 
menyyn”, jossa olisi paljon kasviksia koska itse olin kasvissyöjä, 
ja tarjoaisimme maaherra Hannele Pokalle lounaan, josta hän 
ilahtuisi. Isäntä oli innoissaan ja asia oli sovittu.

Sitten soitin Pokalle ja kysyin, tuleeko Lapin Kansa hänen 
asuntoonsa ennen kello kuutta, jolloin hän lähtisi viiden tun-
nin automatkalle kotoaan aamulla virka-autolla Kilpisjärvelle. 
Kyllä tulee, kuului vastaus. 

Ehdotin Pokalle, että jos hän tulisiko saman päivän lehden 
kanssa suoraan majataloon, missä majailen, ja hakee sieltä mi-
nut taidenäyttelyn avajaisiin, tarjoan hänelle majatalon valmis-
taman ja minun suunnitteleman uudenlaisen ja ikimuistoisen 
”maaherran menyyn”. Pokka, joka on luonteeltaan mutkaton, 
suostui heti. 

Sanoin hänelle vielä, että teen edellisenä päivänä hänestä tai-
denäyttelyjuttuun liittyvän pienen haastattelun, josta poimin 
siihen jonkun sopivan sanonnan tai kommentin.

Seuraavalla viikolla Pokka tuli sovittuun aikaan kello 12.00 
virka-autollaan majapaikkaani ja söimme yhdessä maittavan 
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”maaherran menyyn”, ja juttelimme sattumalta paikalla ollei-
den toimittajien kanssa Suomen ja Britannian politiikan ajan-
kohtaisista ongelmista niitä hersyvällä naurulla ja perienglan-
tilaisella huumorilla toisiinsa vertaillen. 

Lounaan jälkeen lähdimme Pokan virka-autolla kohti taide-
näyttelyn avajaisia. Anunti oli joukkoineen odottamassa ulko-
na kun musta maaherran virka-auto lipui pihaan. 

Olisitte nähneet Anuntin ilmeen kun autosta nousi ensi 
minä, joka ojensin kättäni maaherra Hannele Pokalle ja muis-
tutin vielä ääneen, ettei hän unohtaisi ottaa päivän lehteä mu-
kaansa.

Paikalla olivat kaikki mahdolliset mediat Hesaria myöten. 
Vielä näyttelyn avajaisissa Anunti piti pokkansa ja esitte-

li paikalla olleet toimittajat, myös Lapin kansan vakituisen 
avustajan ”taidenäyttelystä kirjoittavaksi toimittajaksi Lapin 
Kansaan, pitäen minun kohdallani taukoa, kunnes Pokka otti 
kainalostaan mukanaan olleen saman päivän Lapin Kansan, 
avasi sen ja näytti minun kirjoittamaani koko sivun juttua äl-
listyneelle avajaisyleisölle esitellen minut jutun kirjoittaneeksi 
toimittajaksi. 

Avajaisten jälkeen olisi ollut alueen isossa ketjuhotellissa 
”maaherran päivällinen”, johon Anunti kutsui kaikki avajai-
sissa paikalla olleet. Pokka kuitenkin sanoi, ettei jaksa syödä 
murustakaan koska oli juuri ennen tänne tuloaan syönyt Ha-
raldin tarjoaman maittavan lounaan. 

Pokka lähti virka-autollaan takaisin kohti Rovaniemeä. Kun 
minä savuin sen ketjuhotellin aulaan, missä ”maaherran päi-
vällinen” oli tarkoitus tarjota, vihainen Anunti esti pääsyni 
ravintosaliin sanoen, ettei tilaisuutta oltu tarkoitettu minulle. 
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Ymmärsin yskän enkä olisi jaksanut Pokan tapaan syödä mu-
ruakaan. 

Sitä paitsi kun katsoin tylsää menyytä, oli se sitä samaa 
mielikuvituksetonta ”Lappi a`la cartea” poronlihahöystöineen 
ja lakkajäätelöineen, mitä en olisi edes voinut enkä halunnut 
kasvissyöjänä syödä.

Istuin kuitenkin kiusallani voittajan ilme naamallani baariin 
juomaan kivennäisvettä samaan aikaan kun ankean näköinen 
ja iloton ”juhlaväki” kävi pöytään. 

Anunti yritti vielä kerran heittää minua ulos koko ravinto-
lasta koska tajusi että olen siellä kuuntelemassa, sitten kun sen 
aika tulee, juopuneen konkkaronkan itsesäälistä tilitystä siitä 
mikä oli mennyt pieleen. 

Se mikä oli mennyt pieleen, selvisikin parin tunnin päästä, 
kun eräs humaltunut toimittaja tuli kaveeraaman minua baa-
ritiskille. 

Minä olin se joka oli mennyt pieleen varastamalla jutun 
”vakituiselta avustajalta”, jonka piti kirjoittaa siitä apurahoja 
varten Anuntin suunnittelema sisäsiisti juttu. 

”Eikä saatu, kiitos sun takias, kuin ne nykyisin niin ikävät 
yhdet ryypyt ruuan kanssa talon laskuun”, humaltunut toimitta 
sopersi korvaani ennen kuin tilasi jallukolan omaan piikkinsä.

”Miten niin”, kysyin.
”Pokka oli tilattu tänne siksi, että hän syö tässä ketjuho-

tellissa, josta olisi otettu taidenäyttelyjutun pääkuva ja saatu 
hotellille mainosta. Se oli omistajan ehto sille, että päivällinen 
olisi ilmainen ja viina olisi virrannut pikkutunneille saakka.”

”Kuka sen kanssa oli sopinut?”
”Päivi Anunti”.
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Potkut Helsingin 
kaupungin- 
kansliasta

 
”Rikosta on pidettävä rikoksena, mistä se sitten johtuukin.”

-Manilus
 

Lähes koko 90-luvun olin tuottajana rakentelemassa ”erilaisia 
imagoja”, pyöritin samalla vuosikymmenen muutamaa firmaa. 
Koko ajan myös kehittelin lisää uusia mielenkiintoisia pro-
jekteja ja osallistuin kaikenlaisiin kiinnostaviin tapahtumiin, 
vaikken mennyt kunnianhimo edellä, sillä tein sellaista mikä 
kiinnosti Sokrateksen tavoin piittaamatta rahasta tai urasta. 

Pidin toisen jalan kuitenkin tiukasti mediamaailman oven-
raossa; kirjoittelin lehtijuttuja, tein henkilöhaastatteluja sekä 
kolumneja, ja jaoin lukemiseni tasan sekä aatehistorian että 
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Tammen keltaisen kirjaston käännösromaanien kesken py-
syäkseni jotenkuten hengissä ahdistavalla ”yhtenäiskulttuurin 
viimeisellä vuosikymmenellä ja haaveilin kirjalijanurasta. 

2000-luvun puolivälissä menin erään hermoromahduksen 
saaneen ja viinaan sortuneen tiedottajan sijaiseksi, joka viralli-
sen selvityksen mukaan oli ollut hankala ja juoppo, mutta josta 
kuulin vasta jälkeenpäin monen mutkan kautta, että hän oli 
joutunut työpaikkakiusaamisen uhriksi ”empatiakyvyttömäs-
sä työyhteisössä”, Helsingin kaupunginkanslian viestintäyksik-
köön kaupungintalolle Senaatintoria vastapäätä. 

Soitin hänelle kerran kysyäkseni häneltä kesken jääneistä 
asioista, mutta hän sulki kauhuissaan luurin korvaani kuulles-
saan soiton tulevan hänen entisestä työpaikastaan, johon hän 
ei enää koskaan pitkän sairaslomansa jäljiltä palanut kiusatta-
vaksi. 

Elisa Aaltola ja Sami Keto ovat kirjoittaneet yhdessä asiaa 
käsittelevän kirjan ”Empatia - myötäelämisen taide” (Into-kus-
tannus 2017), jossa kerrotaan kirjan ensimmäisessä osassa lu-
vussa Projektiivinen ja simuloiva empatia saksalaisesta Gunter 
Wallraffista, kun hän tekeytyi maahanmuuttajaksi ja kirjoitti 
aiheesta vuonna 1985 ”Pohjalla”-kohukirjan, joka on ollut mo-
nen tutkivan toimittajan esikuvana siitä lähtien. Empatianpuu-
te politiikassa yhdistetään despootteihin ja psykopaatteihin, 
jotka käyttävät valtaa väärin omiin tarkoituksiinsa. 

Elisa Ahola ja Sami Keto puhuvat kirjassaan empatian puo-
lesta yhteiskunnassa ja kysyvät, tulisiko yhteiskunta toimiak-
seen paremmin ja pitääkseen jäsenensä tyytyväisempinä, raken-
taa empatiamyönteisempään suuntaan? 

Hyvä ja tärkeä kysymys, sillä suunta on menossa juuri päin-
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vastaiseen totuudenjälkeisen ajan uuden poliittisen kulttuurin 
myötä, johon kuuluu oleellisesti keinovalikoimana salailua ja 
salaliittoja sekä asioiden ja tietojen tahallista vääristelyä. 

Empatiakyvyn puute liittyy aina valtaan ja taisteluun vallasta 
ja näkyy selvästi, mitä korkeammalle hierarkiassa edetään kohti 
huippua. Hannah Arendtin mukaan ihmisten moninaisuus, 
joka oli hänen mielestään sekä toiminnan että puheen peruse-
dellytys, oli luonteeltaan kaksijakoista; toisaalta yhdenvertais-
tavaa, toisaalta yksilöllistyvää. 

”Elleivät ihmiset olisi yhdenvertaisia, he eivät voisi ymmär-
tää toisiaan eivätkä niitä, jotka ovat edeltäneet heitä. He eivät 
myöskään voisi suunnitella tulevaisuutta tai ennustaa jälkeensä 
tulevien tarpeita.”

Ja vaikka Arendt oikeasti tarkoitti tällä lausumalla, että ih-
misten yksilöllisyys ei tarkoita sama kuin toiseus eli se outo”al-
terias”, joka liittyy kaikkeen olemassaoloon, ja joka siksi oli 
yksi keskiajan filosofian neljästä olevaisen universaaleista pe-
rusominaisuuksista, jotka olivat merkittävimpiä kuin mikään 
muu erityinen ominaisuus, olisi hän puhunut toiseudesta joka 
kaikkein abstrakteimmassa muodossaan vain elottomien esi-
neiden yksinkertaisessa moninaisuudessa.

Hannah Arendt on ottanut kirjansa ”Vita activa - Ihmisenä 
olemisen ehdot” (Vastapaino 2017)-luvun V:n motoksi Dan-
telta osuvan lainauksen.

”Kaikessa suunnittelemassaan toiminnassa tekijä tahtoo en-
sisijaisesti tuoda ilmi omaa kuvaansa, joko luonnon pakosta 
tai omasta vapaasta tahdostaan. Tämän seurauksena kaikki toi-
mijat -edellyttäen, että ne todella ovat toimijoita-saavat kokea 
tekojensa suomaa iloa. Näet kaikki olevaiset asiat kaipaavat 
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oman tosi olemisensa toteutumista, ja nimenomaan toimin-
nassa vahvistuu tekijän olemus, sanoakseni asian niin. Pakosta-
kin on silloin seurauksena ilon tuntemus. Siispä toimiva olento 
on vain ja ainoastaan se, jonka täytyy omien tekojensa kautta 
paljastaa sisimpänsä.”

Hesarissa oli maanantaina 19.2,2018 Mielipide-palstalla, 
nimimerkkiä ”Kaupungin työntekijä” yleisönosastonkirjoitus, 
minkä lehti julkaisi asian arkaluontoisuuden takia nimimerkil-
lä suojellakseen onnetonta kiusauksen uhria, joka oli nujerrettu 
esimiestensä toimesta täysin. 

Minusta kirjoitus kuvaa hyvin edelleenkin kaupunginkans-
lian sisällä vaikuttavaa todellista pahaa tahtoa ja henkeä. Jos 
olisin edelleenkin kaupunginkanslian tiedottaja, minun ja 
turvallisuuspäällikön tehtävä olisi ottaa selville kuka kirjoit-
taja on ja sen jälkeen kun kirjoittaja olisi selvinnyt, hänelle 
olisi tehty kuten kaikille muillekin vastaaville tapauksille, ajettu 
ahdinkoon ja joko erotettu jonkun tekosyyn takia tai pakotettu 
eroamaan. 

Mielipidekirjoituksessaan kirjoittaja viittaa aluksi Hesarin 
16.2.2108 laajaan juttuun Helsingin kaupungilla esiin tullees-
ta pitkäaikaisesta työpaikkakiusaamisesta. Hänen huolensa oli 
herännyt esimiesten vähättelevistä kommenteista ja kaupungin 
linja hoitaa kiusaamiseen liittyviä asioita hiljaisuudessa.

”Hiljaisuutta perustellaan kaupungin maineella. Tosi asia 
on, että näin toimien maine ja luottamus menevät helposti.”

Tässä kirjoittaja erehtyy pahemman kerran. Kerron tässä ju-
tussa miksi ja miten on mahdollista, että Helsingin kaupungin 
todellinen johto, kaupungintalon 350 korkeaa virkamiestä voi 
käytännössä tehdä mitä haluaa vailla kiinnijäämisen riskiä. 
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Tämä oli tyypillisimmillään ”poliittisten tiedottajien” oikeaa 
työtä, peittää, piilotella, korjata ja antaa harhaanjohtava kuva 
kaikesta siitä, mistä edes valtuutetuilla ei ollut selvää kuvaa 
mitä se oli ja miksi se tehtiin niin kuin tehtiin, sillä se tehtiin 
harhauttamismielessä. 

Olin tavallaan ylpeä aluksi, sillä melkein samoissa tilois-
sa, entisessä Helsingin Seurahuoneessa, joka oli korttelimme 
Kauppatorin puoleinen pääty, oli 1870-luvulla istunut hampu-
rilaisten ilolintujen kanssa iso setelitukko rahaa lompakossaan 
Lars Bredesen niminen norjalaisliikemies, joka oli ostamassa 
salaa bulvaaneja käyttäen Suomen koskiosuuksia ja maita nor-
jalaiselle sahatavarayrittäjälle Gutzeitille. 

Bredesen melkein onnistui, mutta ei saanut senaatin talous-
osaston nimellä silloin kulkenutta hallitusta täysin näppiinsä, 
koska omien sanojensa mukaan siellä istui yksi raitis ja usko-
vainen mies. Joka pani hankkeelle hanttiin. 

Ajattelin että olen tärkeä heppu kaupunginkansliassa, olin-
han saanut ensimmäisinä päivinäni työpöydälleni kaupungin-
hallituksen pöytäkirjanotteen pykälästä 505, missä kerrottiin, 
että työni luonteen takia minulla oli rajaton puhelinkäyttöoi-
keus, ja että siksi kuljin Bredesenin tietä eräänlaisena 2000-lu-
vun suostuttelijana ja mairittelijana, olinhan Gutzeitin Suo-
meen perustaneiden jälkeläinen, tavoiltani ja luonteeltani 
ulospäin suuntautunut, innokas ja mielikuvitusta hyväkseni 
töissäni käyttävä norjalais-tanskalainen hurjapää, jonka tehtä-
vä oli panna vauhtia hieman nuukahtaneisiin byrokraattisiin 
systeemeihin.

Samaan aikaan kun tulin kaupunginkanslian tiedottajaksi 
Demari-lehdestä ovenkarmit kaulassa lähtemään pakotettu 
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päätoimittaja Jukka Halonen työskenteli vastapäisessä raken-
nuksessa, valtioneuvoston linnassa valtiovarainministeri Don 
Heinäluoman tiedottajana eli kollegana, ja soitti usein hieman 
ennen neljää tarjoten kyydin autollaan Vallilaan, jotta pystyim-
me lyhyen 20 minuutin ajan minkä matka yleensä neljän ruuh-
kassa kesti vaihtamaan arvokkaita tiedonmurusia omilta työ-
paikoiltamme toisille, tieto on käypää valuutta aina kun kaksi 
toimittajaa kohtaavat toisensa ja kaikesta sattumanvaraisesta 
tiedostakin, ja usein juuri siitä saa kehrättyä kokoon joskus jäl-
keenpäin niitä puuttuvia ymmärryksen punaisia lankoja, jotka 
selventävät kokonaiskuvaa siitä mitä oikein kulissein takana on 
tapahtunut ja miksi. 

Kuljin puvussa, mutta solmiota en käyttänyt. Titteli oli 
komea, samoin työpaikan ulkoiset puitteet, mutta itse varsi-
nainen työ oli aika merkityksetöntä ja turhan tuntuista. Heti 
ensi töikseni annoin kirjallisen lausunnon kaupungissa muu-
taman vuoden työstetystä uudesta tiedotusstrategiasta, joka 
siirsi myöhemmin melkein kaiken tiedotuksen ja suuren osan 
asiointiakin nettiin monella eri kielellä. 

Kun se sitten tapahtui, ensimmäisen kuukauden aikana Hel-
singin kaupungin nettisivuilla oli yli kolme miljoonaa käyntiä. 
Ensimmäiseksi olisin lakkauttanut kuukausittain ilmestyvän 
ja joka talouteen jaettavan Helsinki-info-läpyskän, jota hyvin 
harva muu kuin viestintätoimiston henkilökunta luki. 

Se oli tietenkin kuin märkä rätti lehden päätoimittajan (vi-
hollinen numero 1) kasvoille, jolla oli oma ruhtinaallinen ase-
ma ja seurapiiri (viholliset numero 2 ja 3) viestintäyksikkömme 
sisällä, niin että aika ajoin näytti siltä että tämä vallanhimoinen 
ja julkea nainen kavereineen tosiasiallisesti johti Helsingin vies-
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tintää, jonka tehossa, tyylikkyydessä ja sisällössä ei ollut silloin 
kuten ei vieläkään mitenkään erityisesti kehumista millä tahan-
sa ulkopuolisella ammattimittarilla mitattuna. 

Silloin ensimmäistä kertaa tunsin Wittgensteinin tavoin, 
miten vilpittömyyteni juuttui kiinni siinä tietyssä pisteessä ty-
peryyttä ja pahuutta, joka oli välttämätöntä vihollinen numero 
1, 2 ja 3:sen toimintatarmolle pysyäkseen hengissä Wittgens-
teinin sanoin.

”Kun niin sanoakseni esitän jotakin sieluni teatterissa (Kier-
kegaard käyttää teatteria vertauskuvana ja puhuu yleisöstä, joka 
haluaa siirtyä pois katsomosta näyttämön tapahtumien keskel-
le), tämä ei saa sitä mukavampaan tilaan vaan (sen sijaan) hal-
veksuttavampaan jamaan. Ja kuitenkin luulen yhä uudestaan 
kaunistavani tämän tilan luomalla lavalle kauniin näkymän. 
Sillä olen itse katsomossa sen sijaan että tarkastelisin kaikkea 
ulkopuolelta. Sillä en seiso mielelläni tylsällä, arkisella, epäys-
tävällisellä kadulla, mutta istun mielelläni lämpimässä, muka-
vassa katsomossa.”

Oli vaikea uskoa, että yksikkömme nimi oli ”kaupungin-
kanslian viestintäyksikkö”, sen verran muinaisilta ja tehotto-
milta toimintatavat vaikuttivat. Esimerkiksi joka aamu vies-
tintäkanslian toimistohenkilökunta leikkasi päivän lehdistä 
menneen maailman tapaan ne artikkelit ja uutiset, joissa oli 
käsitelty Helsinkiä. 

Nämä monisteniput jaettiin kaikille tiedottajille, kaupun-
ginjohtajille, kaupunginhallituksen jäsenille ja virastojen pääl-
liköille; se oli aikansa elänyt tapa ja vei ihan liikaa aikaa ja 
resursseja, siksi ehdotin heti ensi töikseni viestintäpäällikkö 
Eero Waroselle, että tavasta luovutaan. 
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Laskin myös että omasta julkisuuskuvastaan maailmalle 
huolissaan oleva Helsinki hyötyisi viestinnän uudelleenjärjeste-
lyistä ulkoistamalla viestintäyksikkönsä. Kaupunki tuhlasi mil-
joonia turhien kulissien ylläpitoon -henkilökuntaa, kokouk-
sia ja sisäisiä tapahtumia oli paljon, joilla ei ollut kenellekään 
muulle kuin vanhoille tavoille ja kunnioitukselle perinteitä ja 
historiaa kohden jotain merkitystä. 

Kukaan ei ollut erityisen innoissaan ehdotuksestani. Erityi-
sesti minua hämmästytti ettei kaupungintalon valtapuolue ko-
koomus hienoista juhlapuheistaan huolimatta ollut innostunut 
ehdotuksestani. Se johtui siitä yksinkertaisesta seikasta, että 
kaupungintalon korkeat virat olivat kokoomuslaisille suoja-
työpaikkoja. 

Niitä oli myös meidän yksikössämme (vihollinen numero 
4). Näitä arvokkaita vanhoja, tyylikkäitä ja epäilyttävän mu-
kavia ladyjä, jotka esittivät tiedottajaa, mutta jotka tosiasiassa 
olivat saaneet virkansa palkintoina, ja joiden tehtävä oli juosta 
kaupungin sisäisissä kokouksissa edustamassa viestintäyksik-
köämme vuosien aikana sadoissa turhissa ja mihinkään joh-
tamattomissa kokouksissa juoruilun ja sen iänikuisen kahvin 
kera kokouspullaa nakerrellen. 

Tilaisuuksia oli paljon yhden päivän aikana. Kaupunginta-
lolla oli kuusi erilaista edustustilaa ja sen lisäksi kymmeniä eri-
laisia kokoushuoneita. Tilat olivat ahkerasti käytössä. Kaikissa 
niissä tilaisuuksissa, joissa olin itse isäntänä, katsoin tarkkaan 
että listalla oli aina tarjolla muutakin, kasvisvaihtoehtoja, kuin 
tuohon aikaan kaikissa tilanteissa kyllästymiseen sakka tarjottu 
parsakaalipaistos. 

Sen lisäksi pyysin erilaisia hedelmämehuja koska itse en juo-
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nut lainkaan kahvia kun en ollut sitä koskaan onnekseni edes 
oppinutkaan, teetäkin hyvin harvoin, silloinkin mieluummin 
lempikahvilassani Kappelissa haudutettuna hillon ja hyvän ru-
nokirjan kera.

Minua tympi sekä itse työpaikka, juoruavat ja tympeät pik-
kubyrokraatit että jonninjoutavat edustustehtävät. Kaupungin 
omien pr- ja erilaisten sidosryhmien tilaisuuksiin osallistumi-
sen lisäksi kävin myös silloin tällöin esittämässä yhteistyö-
kumppaneittemme juhlissa kaupungin tervehdyksen. 

Waronen kävi itse vain tärkeissä iltatilaisuuksissa, jotka joko 
järjestettiin kaupungintalolla tai läheisyydessä olleessa surulli-
senkuuluisassa Jugend -salissa. 

Jugend -sali oli kaupungin itsensä ylläpitämä ja se näkyi töy-
keän ja luotaantyöntävän henkilökunnan lisäksi mielikuvituk-
settomilla näyttelyvalinnoilla ja surkealla markkinoinnilla. Ja 
vaikka tila oli yksi kaupungin kauneimmista ja keskeisimmillä 
paikoilla, osaamaton henkilökunta ei saanut sinne vedettyä 
yleisöä millään tavalla. 

Paikan kalsea henki välittyi silloinkin kun siellä järjestettiin 
näyttelyiden avajaisia. Aamuisin kävin valitsemassa muiden 
kuin kaupungin omien hallintokuntien järjestämien tapahtu-
mien kutsuja, sihteerin pöydältä ennen Warosen töihin tuloa. 
Niitä tuli joka päivä iso nipullinen postin mukana.

Pippaloissa ravaaminen ja yhteydet yhteistyökumppaneihin 
olivat ajan hengenmukaisesti ns. märkiä eli viinaa riitti jokai-
seen makuun ja mihin kellonaikaan tahansa, ei väliä vaikka ti-
laisuus alkoi jo kello 12.00. Aina tarjolla oli vettä väkevämpää. 

Kaupunginkanslian viestintäyksikkö, aiemmalta nimeltään 
tiedotusyksikkö, oli kaiken keskus. Kaupungilla oli eri hallin-
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tokunnissa levällään 143 melko itsenäistä tiedottajaa, jotka 
tiedottivat sekä sisäisesti että ulkoisesti virastonsa tapahtumis-
ta kuten esimerkiksi HKL aikataulumuutoksista ja Helsingin 
kaupunginorkesteri tulevista ohjelmista. Viestintäyksikössä 
työskenteli viestintäpäällikön alaisuudessa 14 tiedottajaa. 

Viestintä oli suoraan kaupunginjohtajan alainen asiantunti-
ja- ja huippuyksikkö, joka paitsi toimitti kaupunginjohtajille 
viestinmateriaalia, myös vastasi kaupungin sekä sisäisestä että 
tiedottamisesta ja sen suunnittelusta ja johtamisesta, ulkoisesta 
kuvasta, mainoksista, juhlista, tapahtumista ja esim. jokavuoti-
sista Senaatintorin uudenvuoden juhlista sekä lehdistösuhteista 
ja julkaisi omaa lehteä.

Olin tavannut viestintäpäällikkö Eero Warosen aikoinaan 
nuorena toimittajana jo 80- luvun alussa eräällä yhteisellä kos-
tealla toimittajamatkalla silloiseen Neuvostoliittoon ja autta-
nut kokoomusnuoria saamaan ensimmäistä kertaa historiassa 
kauan kaipaamansa paikan Suomen ja Neuvostoliiton yhteis-
työjärjestön eli SNYFFin Helsingin aluetoimistossa, jonne mi-
nun ehdotuksesta ja tukeman valittiin KNL:n oma työntekijä 
vuonna 1987. 

Waronen oli miellyttävä ja sivistynyt herrasmies, ammatil-
taan historioitsija, mutta tehnyt päivätyönsä mm. Kauppaleh-
den toimittajana, josta juuri maaliskuussa 2018 edesmennyt 
päätoimittaja Lauri Helve kengitti tämän Postipankin kiusaksi, 
ja Postipankin tiedotusjohtajana ennen kuin sai kenkää möh-
littyään tiedotuksesta juuri sillä hetkellä kun pääjohtaja Seppo 
Lindblom oli itse töpeksinyt, ja sai kenkää kun ei ajoissa saanut 
kerrottua miksi oli töpeksinyt. Näistä tapahtumista taustoja 
kertoo Risto Uimonen ja Elisa Ikävalko kirjassaan ”Mieliku-
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vien maailma -miten mediajulkisuutta muokataan ja imagoja 
rakennetaan” (Inforviestintä 1996).

”Lindblomin pankkiura päättyi toisenlaisissa merkeissä. 
Hän ei joutunut oikeuteen eivätkä New Yorkin tappiot uhan-
neet missään vaiheessa kaataa Postipankkia. Mutta hänkään ei 
joutunut syyhyttä saunaan eli median riepotukseen. Rahoitus-
tarkastus totesi nimittäin loppuraportissaan helmikuussa 1996, 
että Postipankin koko johtokunta oli syyllistynyt moitittavaan 
huolimattomuuteen, kun se ei ollut kirjannut New Yorkissa 
syntyneitä tappioita vuoden 1994 tilinpäätökseen. Suurin osa 
478 miljoonan markan tappiosta olisi pitänyt kirjata jo 1994.”

Kauppalehden päätoimittaja Lauri Halve, joka oli kengit-
tänyt taloustoimittajansa, Eero Warosen Postipankin tiedos-
tusjohtajaksi, tiesi mikä ongelma muhi pankkien tavassa olla 
tiedottamatta asioita kun hän kirjoitti KOP:sta.

”Ikäviä kupruja on kenties tulossa lisää. Pankki on paljolti 
sitä, miltä se näyttää ulospäin. Kuka paikkaa pankin maineen? 
Tuskin Jaakko Lassila.”

Warosen koko suku on kokoomuslaista sivistyssukua. Isoisä 
oli ollut aikoinaan kaupungin ylin kassanvartija. Kun Waro-
nen sai kenkää Postipankista, kokoomuslainen ylipormesta-
ri Eeva-Riitta Siitonen pelasti hänet pestaamalla hänen juuri 
eläkkeelle jääneen demariviestintäpäällikkö Pertti Mustosen 
jälkeen paikalle, mikä ei lainkaan sopinut Warosen mietiskele-
vään herrasmiesluonteeseen. Waronen taas pelasti minut free-
lancertoimittajan epävarmuudesta. 

Ensinnäkään, asioita kiertävä ja ihmisiä välttelevä Waronen 
ei ollut tippaakaan johtajatyyppiä, vaikka oli hyvä ideoitsija 
ja organisoija. Toiseksi, häneltä puuttui karisma ja intohimoi-
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nen suhtautuminen tiedotukseen ja journalismiin, mikä nä-
kyi eräänlaisena vetäytymisenä ja jopa ajoittaisena laiskuutena 
vaativien haasteiden edessä ja siinä että hän oli luovuttanut 
käytännössä vallan jo mainituille vihollisille numerot 1,2 ja 3. 

Waronen oli kuitenkin tärkeä lenkki kaupungintalolla Va-
paavuoren toimiessa kaupungin todellisena johtaja kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja. (kaupungin byrokratia oli sot-
kuinen ja ylimitoitettu, kiitos demareiden (liikuntavirasto oli 
Vartian aikaan demarikorruption ykköspesä parikymmentä 
vuotta kenenkään puuttumatta asiaan)”, jota voisi kutsua myös 
Jane Kirkpatrickin sanoin ”moraaliseksi yhdenvertaisuudek-
si”. Termin tehtävä oli Chomskyn mukaan ehkäistä sellainen 
vaaratilanne, että joku uskaltaisi puuttua meidän omiin rikok-
siimme.

Hävytön hyväksikäyttö ja jatkuva alistaminen on tehnyt 
meidät vellihousuiksi totuuden edessä. Emme uskalla nähdä 
mitään totutusta poikkeavaa, ettei se vaan herättäisi nukkuvaa 
karhua. Stalinin murhauttama kommunistiälykkö, Lev Trotski 
kirjoitti rakenteellisesta korruptiosta ja vasemmiston valheesta, 
kuvatessaan Neuvostoliiton byrokratiaa, jossa valta oli paperilla 
muka työväestöllä, mutta julistetut arvot eivät vastanneet lain-
kaan todellisuutta. 

Cicero sanoi, että kaikkien julkisten toimien ja tehtävien 
hoidossa on tärkeintä, ettei anna aihetta pienimpäänkään epäi-
lykseen omanvoitonpyynnistä. Montesquieulle korruptio oli 
äänten ostamista. 

”Kansaa kohtaa tämä kova onni, kun ne, joille se antaa 
luottamuksensa, yrittävät - halutessaan kätkeä oman korrup-
toitumisensa - korruptoida sen. Jotta kansa ei näkisi heidän 
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tarkoitusperiään, he puhuvat sille sen suuruudesta; Jotta kansa 
ei havaitsisi heidän saituuttaan, he mairittelevat lakkaamatta 
sen saituutta. Korruptio lisääntyy korruptoijien ja korruptoi-
tujen keskuudessa. Kansa jakelee kaikki julkiset varat sinne 
tänne. Kuten kansa yhdistää laiskuutensa ja asioiden hoidon, 
se haluaa yhdistää köyhyytensä ja ylelliset huvitukset. Mutta 
sen laiskuuden ja tuhlauksen objektina ei voi olla mikään muu 
kuin valtion kassa.”

Korruptiota harjoitetaan salaa. Sitä harjoittaa etupäässä val-
lassa oleva eliitti, jolla on siihen tarvittavat korkea-arvoiset ja 
etuja kahmivat ja niistä hyötyvät ystävät virkamiehinä ja poli-
tiikkoina. Se on usein ystävien suosimista virkanimityksissä ja 
epäasiallista vaikuttamista päätöksiin, joista hyötyvät päättäjien 
tukijat, ystävät ja rahoittajat. 

Korruptio on pahimmillaan sitä, mistä Helsingin kaupungin 
ylin virkamiesjohto on viime vuosina saanut kunnolla sapiskaa 
niin, että päitä on alkanut putoilla ja jotkut epäilevät Tuomaat 
ovat alkaneet kysellä, miksi meillä on niin voimakas ja virka-
miesvetoinen poliittinen hallintojärjestelmä, ja eikä kaupunkia 
pitäisi hoitaa kuin yritystä?

20.4.2011 07:20 Uuden Suomen Puheenvuorot -palastalla 
kirjoitti otsikolla Vihreä kokovartalokorruptio Olli Pusa.

”Vihreissä näkyy olevan käynnissä laajamittainen surutyö. 
Syitä vaalitappioon pohdiskellaan väärästä mediatyylistä, hal-
litusvastuusta, ydinvoimasta ym. asioista. Varmaan tällaisilla 
tekijöillä on voinut olla merkitystä. Mielenkiintoista on kui-
tenkin se, mihin asiaan ei ole rohjettu vihreiden keskustelussa 
kajota. Poliittiseen kokovartalokorruptioon. Aiheesta on vast-
ikään ilmestynyt erinomainen kirja nimeltä ”Virkanimitysru-
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letti”. Sen kirjoittaja on tohtori Silvo Kaasalainen, kokenut 
kunnallispolitiikan dosentti ja kunnallistalouden asiantuntija. 
Siinä hän arvostelee rajusti poliittista virkanimityskorruptio-
ta. Sinänsä luulisi, että hänen viestinsä olisi kuultu vihreiden 
puoluetoimistossa. Näin ei ilmeisesti ole tapahtunut, vaikka 
ymmärtääkseni Kaasalainen on ollut mukana vihreiden kun-
nallispolitiikassa. Kaasalainen kuvaa kirjassaan millaista kor-
ruptiota virkanimityksiin ja niiden paketointiin Suomessa si-
sältyy. Sen taustalla ei pohjimmiltaan ole kansalaisten asioita 
paremmin hoitavien virkamiesten tuottaminen, Kaasalainen 
osoittaa päinvastaista. Sillä ei ole tavoitteena varmistaa jon-
kin yhteiskunnallisen aatesuunnan näkemysten edustavuutta. 
Syynä on yksinkertaisesti se, että politiikassa mukana olevat 
haluavat varmistaa itselleen mukavan viran veronmaksajien ra-
hoilla ja käyttävät tämän saavuttamiseen kansalaisilta vaaleissa 
saamaansa valtakirjaa. Kaasalainen osoittaa, että käytäntö on 
yksiselitteisesti laiton, perustuslain vastainen. Jos poliitikot ja 
puolueet vähät välittävät lakien noudattamisesta, miksi taval-
liset kansalaiset niistä piittaisivat.”

Kirjoittaja vihjaa asiaan mistä ei julkisuudessa kovinkaan 
paljon puhuta, viherkorruptioon, jonka arkkitehteinä pidetään 
”perheeksi” kutsuttua Pekka Sauria ja Pekka Haavistoa sekä 
Heidi Hautalaa.

”Alkuun monia viehätti vihreissä se, että puolue oli uutena 
tulokkaana tämän kokovartalokorruption ulkopuolella. Syynä 
oli tietenkin se, että niin kauan kuin vihreät oli pikkupuolue, 
kukaan ei vaivautunut tarjoamaan sille osuuksia virkapake-
teista. Puolueen johdon moraali joutui koetukselle vasta, kun 
puoleen kannatus kasvoi riittävän suureksi. Valtakunnallisesti 
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vihreät ovat aina olleet korkeintaan keskisuuri puolue. Paikalli-
sesti lähinnä pääkaupunkiseudulla puolue kasvoi suureksi puo-
lueeksi ja joutui ottamaan asiaan kantaa. Miten sitten vihrei-
den moraali kesti kokovartalokorruption paineessa? Huonosti. 
Pääkaupunkiseudun kaupungeissa vihreät ovat innosta kirkuen 
lähteneet mukaan korruptioon. Me kun muutkin! Helsingis-
sä humanisti Pekka Sauri istutettiin tekniseksi johtajaksi, kun 
sopivampaa poliittista virkaa ei löytynyt. Espoossa puolue teki 
röyhkeän virkapaketin, jonka närkästyneinä itse paljastivat, 
kun muut puolueet eivät antaneetkaan vihreille korruptioso-
pimuksen lupaamaa saalista. Mielenkiintoista, että syitä äänes-
täjien kyllästymiseen vihreisiin pohtiva puoluejohto ei uskalla 
ottaa tätä asiaa esille. Onkohan puoluejohdolle jo katsottuna 
itselle sopiva palkkiopaikka? Suosittelen lukemaan Kaasalaisen 
kirjan ”Virkanimitysruletti”. Olen itse päässyt seuraamaan po-
liittisen koneiston toimintaa, että voin vakuuttaa kirjan olevan 
realistinen kuvaus ongelmasta.” 

2000-luvun alussa vihreät olivat nousseet jo vahvasti hopea-
kantaan demareiden niskaan hengittämään, mutta kaupungin-
kansliaan heitä ei päästetty sotkemaan asioita, siitä piti huolen 
kokoomuslainen virkamies- ja poliittinen johto kuten Waro-
nen, jonka kanssa aluksi tulin hyvin toimeen, ja arvostin hänen 
tapaansa toimia näkymättömänä kulisseissa kuin taitava hämä-
häkki, joka tiesi kaiken, mutta ei kertonut siitä jokaiselle joka 
halusi tietää mitä hän tiesi. Kaupunginkansliaan oli palkattu 
”tasapuolisesti” suurimpia valtaryhmiä lähellä olevia tiedottajia 
(viholliset numero 4 ja 5) vähän liiaksikin tarkistamatta heidän 
kykyään toimia ”poliittisen tiedottajan vaativassa” tehtävässä. 

Ehkä osin siksi Waronen palkkasi minut. Osin myös siksi, 
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että ruotsinkielentaitoisena tasapainotin ruotsia lähes osaama-
tonta virkamieskuntaa, joka hämmensi minua, sillä luulin että 
kaupungilla ja vieläpä Suomen pääkaupungilla, joka on kaksi-
kielinen, olisi ollut samat vaatimukset virkamiesvalinnoissaan 
kuin valtiolla, missä valitun virkamiehen tuli osoittaa selviyty-
vänsä tehtävistään tyydyttävästi myös toisella laissa säädetyllä 
kotimaisella kielellä. 

Tärkein syy oli kuitenkin se, että olin jo kynteni tulin po-
litiikan taustavoimista ja toimittajamaailmasta, ehkä myös 
arvomaailmani vastasi kutakuinkin hänen omaansa tietyllä 
norjalaisella patriotismilla lisättynä, lisäksi tunsin ihmiset, 
päätöksentekojärjestelmän (olin aikoinaan tehnyt myös kun-
nallisjuttuja nimenomaan Helsingin kaupunginvaltuustosta) 
sekä poliittisen pelin säännöt kuin omat taskuni. 

Tehtäviini kuului mm. kaupunginjohtajien puhdein kirjoit-
taminen, vastaaminen ulkoisesta tiedottamisesta, Helsinki-in-
fo-läpyskän avustaminen sekä Warosen apuna toimiminen. 

Waronen oli älykkö ja hurmaava keskustelukumppani, jolla 
oli itsellään politiikasta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta sekä 
pitkä käytännön että teoreettinen kokemus. Mutta Waronen 
oli ajatuksineen yksin. 

Hän ei valitettavasti saanut tukea omille ideoilleen omien 
”punavihreiden” työntekijöidensä joukosta. Hän tarvitsi talon 
sisälle oikeaksi kädekseen luottopelaajan, jo sikisikin, että vain 
muutama tiedottaja oli toimittajataustainen ja erityisesti siksi, 
että umpimielinen ja laiska muu henkilökunta ei pitänyt erityi-
semmin Warosesta eikä tullut hänen kanssaan sujuvasti jostain 
kumman syystä toimeen. 

Siksi hän tarvitse sellaisen toimittajataustaisen tiedottajan, 
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johon luotti ja tiesi tämän ymmärtävän yhdestä sanasta mitä 
piti tehdä, sillä poliittisesta tiedottamisesta ymmärsi kaupun-
ginkanslian viestintäyksikössä vain yksi vanhempi tiedottaja, 
joka oli sekä mukava, asiallinen, osaava että sympaattinen, 
mutta hänkin oli siirtymässä eläkkeelle jo seuraavana vuonna. 

Heti ensi töikseni kieltäydyin kaikista turhista ja typeris-
tä kokouksista, joilla muut, usein juuri siksi ”touhottavat ja 
turhantärkeät” tiedottajat olivat kuormittaneet itsensä, kuten 
viikkokokouksista, joissa vain juoruiltiin. 

Sanoin vain, että jos on minulle töitä, antakaa lista jälkeen-
päin jos on tarvis, muuten teen niitä mitä Waronen päivittäi-
sissä sähköpostimääräyksissään minulle tilanteen niin vaatiessa 
määrää kiireellisinä. 

Tulin joka aamu ykkösen ratikalla töihin Vallilasta suoraan 
työpaikkani pääoven eteen senaatintorinpysäkille hieman en-
nen kahdeksaa. Menin suoraan työhuoneeseen, ja katsoin, mitä 
Waronen oli edellisenä iltana antanut tehtäväkseni ja tein ne 
valmiiksi ennen kuin hän tapansa mukaan tuli töihin kello 
kymmeneksi. Muut tiedottajat tulivat pääosin töihin kello 
yhdeksäksi ja aloittivat työnsä puolituntisella juoruamisella 
yksityisasioistaan kahvikupposen äärellä päivän lehtiä selaillen. 

Työtehtävät olivat juuri niitä aika vähäpätöisiä, joita olisi 
voinut tehdä kuka tahansa. Niihin tarvittiin sekä poliittista 
härskiyttä että toimittajan hoksnokkaa kuten silloin kun piti 
saada eduskunnan puhemies suojelemaan erästä tapahtumaa, 
tai ylipuhua Olympiakomitean puheenjohtajalle ehdottoman 
ei Pekingin olympialaisia varten kiinalaiselle televisioyhtiölle 
haastattelusta kuuluisasta juoksija -isästään, kuten turkulainen 
kauppaneuvos ja Paavo Nurmen Matti-poika oli tehnyt ennen 
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kuin sain hänet vakuuttuneeksi siitä, miksi haastattelu oli isän-
maan etuihin vedoten tärkeä antaa yli 800 miljoonaa katsojaa 
edustaneelle Kiinan päätelevisioyhtiölle.

Toissa kesänä mökillään valitettavasti sairaskohtaukseen 
menehtynyt Eero Waronen ei viihtynyt ilmeisesti kovin hy-
vin kiireisessä ja stressaavassa työssään. Tehtävä oli hankalaa 
tasapainottelua poliitikkojen toiveiden ja kaupungintalon vir-
kamiesten välisessä ”ei kenenkään maassa”. Lisäksi hän oli vä-
synyt, ylipainoinen ja sairasti sokeritautia. Kaiken lisäksi hän 
työskenteli usein yksin tunnollisesti iltamyöhään saakka, jos oli 
päivän mittaan jäänyt asioita tekemättä. 

Työt hän hoiti sähköpostin kautta minulle. Eräänä aamuna 
sähköpostissani oli määräys selvittää Ajankohtaisen Kakkosen 
edellisen illan ohjelma, jossa oli haastateltu kaupunginmuse-
on nuorta tutkijaa lastensairaala Lastenlinnan laajennuksesta 
ja liitetty haastattelu samaan juttuun, missä Lastenlinnnan 
lastensairaalan lääkärit väittivät Helsingin kaupungin estävän 
Lastenlinnan laajennuksen ja näin ollen vaarantavan pienten 
potilaitten terveyden.

Huomasin seitsemän maakuntalehden kepusatraapin käyt-
täneen tilannetta hyväkseen joko seuraavan päivän pääkirjoi-
tuksissa tai kolumneissaan, päästäen perinteisen Helsinki-vi-
hansa valloilleen ja levitelleen vuosisadan lehteään elätelleen 
pääkaupunkivihan tahmaisia lonkeroita paskalehdissään alem-
muudentuntoisten lukijoidensa päivän pelastamiseksi. Soitin 
jokaiselle päätoimittajalle ja vaadin vastinetta. 

Sain sen. Seuraavaksi otin yhteyttä Ajankohtaisen Kakkosen 
päällikköön, ja pyysin tekstiversion ohjelmasta. Sain sen ja kun 
tutkin materiaali, huomasin Ajankohtaisen Kakkosen irrotta-
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neen oikeasta asiayhteydestä nuoren museotytön haastattelun 
ja liimanneen sen skuupintavoittelussaan heti lääkärien kauhu-
kuvamaalailujen jälkeen, niin että jutusta sai sen virheellisen 
käsityksen, että Helsingin kaupunki olisi estämässä Lastenlin-
nan laajennuksen ja siksi sairaiden lasten hoidon jatkuminen 
oli vaarassa.

Kirjoitin vastineen valmiiksi ja menin viereisessä rakennuk-
sessa olevan Helsingin kaupunginmuseon äksyn johtajattaren 
puheille. Selitin asian lyhyesti ja kerroin mitä Waronen oli ha-
lunnut asialle tehdä. Meidän yhteinen intressimme piti olla 
vahinkojen korjaaminen mahdollisimman nopeasti. Pyysin 
johtajatarta lukemaan hänen sähköpostiinsa lähettämäni vas-
tineen, joka hänen tuli korjata, jos korjattavaa oli, ja lähettää 
sähköpostissani oleville seitsemälle päätoimittajalle, jotka olivat 
luvanneet julkaista tekstin.

Museon tuittupäinen johtajatar (vihollinen numero 7) luki 
sähköpostini, katsoi minua ensin halveksivasti ja sen jälkeen 
vihaisesti ja nosti heti kamalan arvovaltamekkalan niin että 
ikkunat helisivät, miten hänen ja hänen edustamansa laitoksen 
yli yritettiin kävellä kaupunginkanslian härskillä vallananas-
tustempulla. 

Silloin vasta tajusin millaisten kusipäiden kanssa olin teke-
misissä, heillä oli paljon valhetta varjeltavanaan ja olivat siksi 
kuin seipään nielleitä ja viulunkielten kireitä jähmettyneitä 
byrokraattipatsaita. 

Olin tottunut vapauteen ja kovaan luovaan poliittiseen työ-
hän, missä piti koko ajan taistella tuulimyllyjä vastaan, hoksata 
ja taistella, mutta tämä ”hiljaisten vastarinta” mitä he suojel-
lessaan salaisuuksiaan, harrastivat, oli uutta minulle, jota ei 
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voi pitää muutenkaan hitaiden ja jäyhien suomalaissielujen 
ylimpänä ymmärtäjänä tai ystävänä, sillä minusta suomalaiset 
kautta linjan olivat turhan jäykkiä koska he eivät osanneet nau-
raa itselleen, vaan ottivat itsensä aivan liian vakavasti. 

Aloin tuosta hetkestä valmistautua potkuihin ja alitajuisesti 
kaivata tietä takaisin hauskaan vapauteen saada olla mitä on 
ja tehdä juuri niitä luovia asioita, joita olin koko ikäni menes-
tyksellä tehnyt osin siksi, että tein niitä hetken mielijohteesta 
ja täydellä sydämellä. 

Mietin vain hammasta yhteen purren, mitä helvettiä ajatte-
lin, oliko akka tullut hulluksi vai oliko se ollut sitä koko ajan? 
No näitähän oli nähty, vaikken ollut ottanut huomioon Suo-
men suurimman työnantajan (55.000 työntekijää), eli Helsin-
gin kaupungin hallinnon keskinäisestä kissanhännänvedosta, 
vihoittelusta, tai oikeammin tässä näkyi Waronen piittaamat-
tomuus muista kuin omista asioistaan, hän ei ollut muistanut 
kertoa minulle niistä, sillä seurauksella, että akka heitti minut 
kello 09.30 toimistostaan ulos kamalan mekastuksen jatkuessa 
loukattuna ja valitti minusta suoraan kaupunginjohtaja Jussi 
Pajuselle (vihollinen numero 8).

Sillä hetkellä kun Waronen, joka sai kaikki tärkeät käskyt 
kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimineelta kansan-
edustaja Jan Vapaavuorelta (vihollinen numero 9) tuli töihin 
kello 10.00 tavalliseen tapaansa naama punaisena edellisen illan 
pitkälle venyneistä edustustapahtumista kovasti puuskuttaen, 
ja kutsui minut viiden minuutin päästä naama peruslukemilla 
puhutteluun, tiesin pelin olevan menetetty ja vain ajan kysy-
mys milloin saisin potkut. 

Olin ollut vasta alle kuukauden sijaisena, kun olin muut-



548

tunut kehutusta ja osaavasta työntekijästä ”yhdeksän talon si-
sällä vaikuttavan eri mahtitekijän vihaamaksi”- tie josta ei ole 
paluuta vaan menolippu helvettiin ensimmäisessä luokassa ja 
kovaa vauhtia, ja mikä pahinta: työsopimuksessani oli pykälä, 
jonka mukaan neljä ensimmäistä kuukautta olin ns. koeajalla, 
eli minut voitiin erottaa silmänräpäyksessä ilman syytä, sitten 
kun joku mainitsemistani yhdeksästä mahtivihollisistani oli 
saanut minusta tarpeekseen, ja osa oli jo, osa vielä harkitsi ja 
joku oli jo päättänyt. 

Näin minusta oli tullut johtavan byrokratian (vihollinen 
numero 10) silmissä ”persona non grata”, jolla oli röyhkeyt-
tä astua johtajien varpaille tehdessään minulle määrättyjä ja 
minulle kuuluvia töitä. Waronen otti tehtävän pois ja hautasi 
koko asian mappi ö:hön ettei olisi ärsyttänyt enempää hurjis-
tunutta museojohtajatarta, joka koki että hänen arvovaltaansa 
oli loukattu.

Aloin myös ihmetellä miksi niin harva tiedottaja teki tiedot-
tajan töitä. Kun kerroin Kansallisteatterin näyttelijä Jussi Leh-
toselle, jota en sen kummemmin tunne mitä nyt toimittaja voi 
julkisuudenhenkilöä tuntea yleisellä moikkaamistasolla, kerran 
ohimennen työskenteleväni Helsingin kaupunginkanslian vies-
tinnässä, hän kertoi yhden tiedottajamme tekevän parhaillaan 
juttua hänestä erääseen naistenlehteen. 

Minusta asia tuntui kummalliselta. Selailin vielä samana päi-
vänä töiden jälkeen melkein naapurissa olleen Richardinkadun 
kirjastossa lehden numerot puolen vuoden ajalta. Tiedottaja oli 
tehnyt melkein joka numeroon jonkun ison jutun. 

Kyseessä ei siis ollut pelkkä satunnainen avustajasuhde, vaan 
vakituiseen toimittajaan verrattavissa ole jatkuva ja melkein 
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täystoiminen avustajasuhde, olkoonkin että hän kuulemma 
teki osan töistään omalla ajallaan. 

Pääosin tiedottaja (vihollinen numero 11) teki töitä naisten-
lehdille täydellä tiedottajan palkalla ja työajalla. Kun kysyin 
asiasta häneltä, hän vastasi ensin säikähtäneenä uteluuni, ettei 
asia kuulu minulle, mutta tuli tunnin päästä toisiin ajatuksiin 
ja erikseen sanomaan, että hänellä on töihinsä työantajan ”si-
vutoimilupa”, joka olisi ollut lainvastainen, jos se olisi ollut 
niin kuin hän väitti.

Toinen tiedottaja (vihollinen numero 12) oli lainattu nuo-
risoasiankeskuksesta tapahtumien tuottajaksi, joku koulutta-
maton ja melko kevyesti asioihin kiinnittynyt demari. Istuin 
kerran hänen pyynnöstään viereisessä sijainneessa kahvila Cafe 
Engelissä, missä hän sopi kaupungin ohjesääntöjen vastaisesti 
Senaatintorin uudenvuodenjuhlien äänentoistopalveluista il-
man kilpailutusta, ilman hintavertailua tai ilman järkevää so-
pimusta lopullisesta hinnasta, koska sopijaosapuolena oli joku 
hänen vanha tuttunsa. 

Ja koska hallinnolla oli omat sisäiset sopimuksensa keski-
näisestä työnjaosta ja viestintäyksikön budjetti oli lisäksi tehty 
niin ”idioottivarmaksi”, ettei lisää henkilökuntaa saanut vaki-
tuisten lisäksi palkata, sitä kierrettiin ovelasti lisäämällä joka 
vuoden lopulla toiminimen turvin tämä täysin turha ja am-
mattitaidottoman tiedottaja ”muonavahvuuteemme”, joka oli 
lainattu nuorisoasiankeskuksesta, jossa osaaminen asiassa kuin 
asiassa oli ”nuoriso -ohjaajan taattua peruskoulutasoa, koska 
oli kuulemma jonkun nuorisoasiainkeskuksen johtavan dema-
ripoliitikon lähisukulainen (joka tarvitsi meriitiksi vakituista 
byrokraatin paikkaa varten kaupunginkansliassa tämän me-
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riitikseen), ja sekaantuessaan viestinnän asioihin, päinvastoin 
jarrutti ja sabotoi asioita minkä vain pystyi työajallaan ja vielä 
sen jälkeenkin, tekemällä ne mahdollisimman monimutkai-
siksi ja vaikeiksi, vaikka ne sitä eivät olleet, jos edes homman 
alkeelliset aakkoset olisi ollut hallussa.

Jouduin edustamaan onnekseni Helsingin kaupunkia vain 
kahdessa ulkopuolisessa työryhmässä. Toinen oli Euroviisujen 
viestintäryhmä, toinen, kansallisen veteraanipäivän kansallisen 
pääjuhlan viestintäryhmässä. 2007 päätettiin järjestää viimei-
sen kerran suuret juhlat, jonne tuli paikalle istuva president-
ti, juhla järjestettiin vanhassa messuhallissa ja se televisioitiin 
suorana. 

Veteraanien viimeistä juhlaa varten olimme saaneet ideoituja 
puolustusvoimien lahjoittamaan kauttamme 1500 vanhaa ar-
meijan maastopolkupyörää, jotka huutokaupattaisiin julkisesti 
meklarina radiopersoona Joni Nikula ja ensimmäisenä ostaja-
na suoraan Brasiliasta puhelimella kyläkauppias Vesa Keskinen 
(joka ei koskaan soittanut ”aikaeron sekaannuksen takia”). 

Olin saanut kampanjan suojelijaksi itsensä Sauli Niinistön, 
joka oli tuolloin vielä Euroopan investointipankin varapääjoh-
tajana Luxemburgissa. Ja koska oli vaalit tulossa, pyysin pää-
ministeri Matti Vanhasta paikanpäälle kaupungintalon juhla-
huoneistoon kadun poikki valtioneuvoston linnasta esittämään 
medioiden edessä tervehdyksen. Vanhanen oli kuitenkin sih-
teerinsä mukaan sopinut jo kauan sitten jotain muuta menoa, 
mutta tilalle sihteeri tarjosi kansanedustajaehdokkaaksi Poh-
janmaalta Helsingin vaalipiiriin siirtynyttä Mari Kiviniemeä, 
johon en tietenkään suostunut. Vanhanen ja Niinistö kävivät 
korkean julkisuusarvonsa takia, mutta ei Kiviniemi, joka olisi 
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käynyt keräämässä vain vaalikampanjaansa pisteitä. 
Sihteeri (vihollinen numero 13) suuttui tästä ja yritti ensin 

”ystävällisesti”, ja kun se ei auttanut kepulaiseen tapaan luon-
nollisemmin heille sopien epäystävällisesti uhkauksin saada 
minut ottamaan Kiviniemen Vanhasen sijasta puhujaksi. Ja 
kun en ottanut, sihteeri vakuutti, että kepulainen kaupungin-
valtuutettu (vihollinen numero 14) tekisi siitä lähtien elämäni 
kaupunginkansliassa tukalammaksi kuin mitä se jo oli, joka oli 
jo tuossa tilanteessa sula mahdottomuus, sillä olin jo kyynär-
päitäni myöten pahemmassa kuin pulassa ja hyvin kusisessa 
sellaisessa. 

Täysin pihalla kaikesta järkevästä oleva apulaiskaupungin-
johtaja Pekka Sauri (vihollinen numero 13), jonka idealistista 
henkeä ja keveyttä poliitikkona voi äimistellä hänen poliitti-
seksi cv:ksi tarkoitetusta kirjastaan, ja johon olin pintapuoli-
sesti toimittajana tutustunut muutamia vuosia aikaisemmin 
Vanhan ylioppilastalolla järjestetyssä vihreiden kunnallisvaali-
tilaisuudessa, jossa esiteltiin Pekka Saurin yksimiehisen vaali-
komitean suunnitteleman vihrein Helsingin kunnallisvaalioh-
jelma, jossa kiellettiin kaikki muut poliittiset virkanimitykset 
paitsi kaupunginjohtajien (olin siitä aukonut päätäni hänelle), 
sillä seurauksella että Sauri valittiin voitollisten vaalien jälkeen 
Helsingin roskista, matkustelusta, julkisivuista, raitsikoista ja 
yleisistä saunoista sekä ankkalammesta sorsilla lisättynä kesäi-
sin, aikana ennen yleiseksi riesaksi muuttuneita kanadanhanhi-
parvia, vastaavaksi täysin turhaksi apulaiskaupunginjohtajaksi, 
jolla ei ollut sen enempää halua kuin kykyä käyttää vähäistä 
valtaansa muuta kuin juoksuttamalla meitä tiedottajia omien 
turhien ulkomaanmatkojensa virallisten esitteiden ja kirjalah-
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jojen kantajina ja rahanvaihtajani käteistukuiksi kaupungin 
rahatoimistosta. 

Saurin kirja oli kamalan huono ja kuvaa hyvin kirjoittajan 
lapsellista käsitystä maailmasta ja siitä miten sitä voidaan sa-
noin ja ajatuksin muuttaa. Sauri muisti tietenkin minut hanka-
lien kysymysten esittäjän, ja kysyi kerran ohimennen kaupun-
ginkanslian henkilöstöravintolassa, mitä tein kaupungintalolla. 

Ja kun vastasin että olin tiedottaja, joka mm. kirjoittaa 
teidän puheenne, hän riemastui ja pyysi että kirjoittaisin jo-
tain kompaa tai jäynää hänen ja meidän kaikkien muidenkin 
suuresti inhoaman kokoomuslaisen tiukkapipon, sosiaali- ja 
terveystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan, entisen 
kansanedustajan ja juhlaviikkojen Kallion teltan meluhaitoissa 
hulluksi tulleen Paula Kokkosen (vihollinen numero 14), joka 
oli yhtä kylmä viilipytty hiuksista varpaisiin. 

Kaupungintalolla oli kaksi kellarikerrosta autoille, joista 
alimmaista, sitä samaa missä säilytettiin kaupunginjohtajien 
viittä, tuliterää ja kallista sinistä Audia, tiedottajat pitivät tu-
pakkahuoneenaan. Kokkonen inhosi meitä ja tupakoitsijoita 
erityisesti. Hän oli juuri käynnistämässä Helsingin kaupungin 
tupakanvastaista kampanjaa ja kielsi meiltä jyrkin sanoin ker-
ran autonsa ikkunasta tupakoimasta enää kellarissa. 

Silloin keksin soittaa Helsingin Uutisille ja kertoa tapah-
tuneesta. Sovimme haastattelun niin, että minä ja viestinnän 
hurjapäinen ja rohkea sihteeri, jolla ei ollut mitään menettävää, 
menimme tupakalle kaupungintalon pääsisäänkäynnin eteen 
ja kun vihaiset vahtimestarit olivat ajamassa meitä tiehensä, 
toimittaja otti kuvan ja kirjoitti siitä jutun sillä seurauksella, 
että koko kaupungintalo (vihollinen numero 15) suuttui meille 
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ja kääntyi meitä vastaan, olihan työmme estää kaupungin si-
sältä ulos vuotava totuus ja kielteiset jutut ja yrittää kiillottaa 
Helsingin kuvaa valtamedioissa eikä päinvastoin. 

Saimme tempustamme suulliset huomautukset monelta eri 
päällikkötasolta ja yleistä paheksuntaa.

Kokkosen seuraava puhe oli yliopiston päärakennuksessa 
jonkun sosiaalijärjestön juhlatilaisuuteen tervehdyksen tuo-
minen. Tervehdyspuheet olivat aina yhden liuskan mittaisia. 
Alussa lyhyt tervehdys, sitten pieni lipaisu tervehdityn toimin-
taa kohtaan. Kirjoitin keskelle puhetta vaikean lauseen, joka oli 
ristiriidassa itsensä kanssa ja vaikea sekä lausua että ymmärtää, 
vaikka päällisin puolin yhdellä vilkaisulla se näytti helpolta ja 
järkevältä. 

Menin itse kuuntelemaan puhetta. Kun Kokkonen pääsi 
puheen kompakohtaan, hänen sanansa sekosivat ja hän tui-
jotti teksti kuin vesikauhuinen koira silmät päässä pullistellen, 
mutta kokeneena puhujana ymmärsi heti yskän, nielaisi, katsoi 
yleisöä ja alkoi improvisoida. Silloin minä sain jalat alleni koska 
tiesin että Kokkonen tiesi että olin pannut puheeseen omiani 
vain häntä kiusatakseni ja kostoksi.

Muuten tiedottajan työ oli ikävänä ajatuspoliisina toiminen. 
Kerrottiin tarinaa, että muutama vuosi ennen kuin tulin tiedot-
tajaksi, kaupunginkansliasta joku oli juorunnut valtamedioille 
jotain arvokasta, mikä oli johtanut erilaisiin puhdistuksiin hal-
linnossa ja saanut typerät poliitikot ihmettelemään millaista 
peliä kulissein takana heidän nimissään kaupunginkansliassa 
oikein pelattiin. 

Syyllinen oli saatu selville kun sekä hänen sähköpostiaan oli 
tarkkailtu että puhelinta kuunneltu, niin että ensin häneltä oli 
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otettu kaikki tärkeät asiat ja pääsy niiden äärelle pois, sen jäl-
keen jätetty oman onnensa nojaa ja alettu ahdistella valituksilla 
ja pomojen puhuttelulla, kunnes tajusi tulleensa ”persona non 
grataksi”, ajautui ensin sairaslomalle ja sitten potkaistiin pel-
lolle jonkun pienen lipsahduksen ja muotovirheen takia, joka 
kuulemma oli ”jatkuvat selittämättömät poissaolot” hänen 
kohdallaan, kun kellokortti oli ”sopivasti pyyhkinyt” puolen 
vuoden ajalta kaikki hänen työssäolotietonsa pois.

Tammikuussa kaupunginjohtaja Jussi ”Alepa” Pajunen, 
joka oli pikkumainen ja näköalaton ”kamreerisielu”, vaikka 
ymmärsikin talouden päälle Alepa-vuosistaan, oli kauhuissaan 
tullessaan kaupunginjohtajaksi ja nähdessään miten paljon ns, 
turhaa joukkoa kaupungintalolla ja eri hallintokunnissa oli 
töissä, piti kaupungintalon juhlahuoneessa perinteiseksi muo-
dostuneen mediaväen juhlansa, johon osallistui satoja tiedot-
tajia, toimittajia, markkinoitsijoita, pr-alan väkeä, päälliköitä, 
yritysjohtajia sekä ”liukaskielisten sidosryhmien edustajia”. 

Kello 12.00 Pajunen marssii täyteen saliin perässään Waro-
nen, jonka perässä hiiviskelin kun vastaan käveli Ilta-Sanomien 
ikuinen mieliharmi ja vanhan polven sosialisti, narisevaääni-
nen Timo Kilpi, joka on kirjoittanut hyvän ja mielenkiintoisen 
kirjan ”Ilta-Sanomat 75v.- Uutisia, historiaa ja puheenaiheita” 
(WSOY 2007), ”Tilliksi” kutsuttu ilmaisviinan latkimiseen eri-
koistunut vanha jäänne siitä kun kommaritkin pääsivät vielä 
toimittajaksi valtamedioihin. 

Olin jo huomannut Tillin nimen meidän toimittajalistoil-
tamme, jota kiinnosti vain tietenkin, ketä nyt ei, juhlat, joissa 
oli paljon tärkeää väkeä ja tarjoilut sen mukaisia. Tillin kohdal-
la luki: ”Kaikki kutsut juhliin pitää lähettää erikseen Ilta-Sano-
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mien toimitukseen nimellä: toimittaja Timo Kilpi. 
Ehkä kaikki on vain teatteria ja ulkokuorta isossa maail-

massa, mutta Tilli ei ole tunnetusti kuitenkaan niitä kaikkein 
miellyttävämpiä ja kohteliaimpia ”puolituttuja”, joita haluai-
si edes joka toinen vuosikymmen tavata varsinkaan melkein 
selvänä keskellä kaupunkia keskellä päivää. On vaikea sanoa, 
onko hän aina kännissä, krapulassa vai muuten vaan levoton 
ja hävytön, muta kiusallisen epämiellyttävä hän on tasaisesti 
kaikkia kohtaan. Kun Tilli (vihollinen numero 16) näki että 
hiippailen tumma puku Pajusen ja Warosen jäljessä ympäri 
salia, hän hivuttautui viereeni ja kysyi.

”Mistä miehimys (vanha SF- filmien kiertoilmoitus inhot-
tavalle hintille) on kutsun itselleen varastanut? 

Ja kun vastasin, että olen sijaisena tiedottajana viestinnässä, 
Tillin entisestään punaiselle naamalle levisi vielä punaisempi 
väri kun hän huusi kovaan ääneen juuri kun Pajunen piti tau-
koa omassa tervetuliaispuheessa niin että koko sali raikui: No 
nyt alkaa vihdoinkin saada tietoa sisäpiiristä kun ovat menneet 
valitsemaan tyhmyyttään tiedottajaksi tuon epäluotettavan ho-
mon.” 

Tillille ei voi eikä voinut mitään. Hän oli tuon ajan vää-
ristynyt kuva iltapäivälehtien toimittajista ja lisäksi vaikutus-
valtainen yhdistysaktiivi Helsingin sanomalehtimiesyhdistyk-
sessä. Yritin karttaa juhlien loppuajan onnistuneesti nopeasti 
humaltunutta Tilliä, joka huusi taas kurkku suorana juuri kun 
Pajunen oli jakamassa vuosittaista ”Hyvän tiedottamisen pal-
kintoaan” eräälle Hesarin kaupunkitoimituksen aloittelevalle 
toimittajalle: ”Vuoden perseennuolemisen palkintoa!”

Siinä Tilli oli myös oikeassa, sillä juuri Hesarin kaupunkitoi-
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mitus aivan erityisesti pidettiin pimennossa kaikesta tärkeäs-
tä ja arasta, ja se oli helppoa koska siellä oltiin kiinnostuttu 
enemmän kaupunkisuunnittelusta, rakennuksista ja liikenteen 
sujumisesta, kuin kaupungin sisällä muhineista miljardiluo-
kan korruptioskandaaleista, joiden paljastaminen olisi vaati-
nut vain hieman epäkohteliaisuutta Tillin tapaan, ja hieman 
enemmän kuin lakia salli hyökkäävämpää asennetta kuin mitä 
Hesari osoitti. 

Juuri siksi kaikki olivat tyytyväisiä ja silittivät mielellään Pa-
jusen tavoin sylissään pitämäänsä Hesari-puudelia, jolle oikein 
tyrkytettiin tahallaan hämäysmielessä kaikkia mukavia kult-
tuurirakennusprojekteja yms. roskaa sylin täydeltä.

Nokkava ja muita alempiarvoisenaan pitämä Pajunen oli 
hyvin tietoinen omasta ylhäisestä asemastaan, ja teeskenteli 
mielellään älykästä ja tärkeää eristäytymällä kaupunginjohtajan 
seremoniallisen rituaalimestarin rooliin ylipormestarin käädyt 
kaulassaan kaiken maailman kissanristiäisissä, joita hän mielel-
lään järjesti niin edustustiloissamme kuin vieressä sijainneessa 
edustusasunnossaankin. 

Kerran Pajunen kuitenkin oli menettää malttinsa ja peli-
merkkinsä kun kaupunginkansliaan alkoi tulvia kokoomuslai-
selta yläluokalta, professoreilta, suuryritysten johtajilta, kau-
neusalan yrittäjiltä, perijättäriltä, urheilijoilta ja kauppiailta 
valituksia Lehtisaareen kaupungin asunto-ohjelman mukai-
sesti rakennettavista vuokraloista. Jutun jujuhan oli se, että 
Lehtisaaressa asui vain rikkaita ja superrikkaita. Kokoomuksen 
kannatus oli yli puolet, loput rkp:n ja muut hajaäänet kepulai-
sia tai vihreitä. Asuntojen keskimääräiset neliöt olivat lähellä 
kolmea sataa ja keskitulot per asukas reippaasti monenkertaiset 
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verrattuna Helsingin keskivertotilastoihin.
Valitustulvan jälkeen Pajusen piti järjestää pormestarin ilta 

Lehtisaareen. Sain tehtäväksi valmistella kaupunginjohtajalle 
listan alueen ongelmista ja toiveista sekä mahdollisista kysy-
myksistä, joihin Pajunen joutuisi vastaamaan yhdessä kaikkien 
hallintokuntien päälliköiden kanssa, jotka tulivat myös tilai-
suuteen paikalle. 

Menimme tilaisuuteen parin muun tiedottajan kanssa 
muutamaa tuntia aikaisemmin kaupunginjohtajan virka-au-
tolla. Muut jäivät suunnittelemaan perille saavuttuamme illan 
tilaisuutta, mutta minä menin paikalliseen luksusravintolaan 
muina miehinä kaljoille, kuullakseni mitä paikalliset mahdol-
lisesti puhuivat vierailustamme. Paikalla oli koko asukkaiden 
edustajat. Kuulin tunnin ajan miten he spekuloivat milläkin 
kysymyksellä. Poistuin ravintolasta ja kirjoitin kysymykset ylös 
ja annoin ne eteenpäin.

Kerroin jo, että istuin Euroviisujen viestintäryhmässä (vihol-
linen numero 17), joka oli yhtä turha kuin kaikki vastaavatkin 
elimet. Idea oli se, että edustin viestintätoimistoa ja kaupun-
ginjohtajaa sillä, että tilaisuudet järjestettiin kerran viikossa 
kaupungintalon edustustiloissa, jolloin tehtäväkseni jäi vain 
tilata sinne riittävästi ja riittävän monipuolisesti ruokaa ja juo-
maa pitääkseni korkeat herrat Ylestä ja muista yhteistyötahoilta 
tyytyväisinä. 

Tiedotusryhmää veti Warosen vanha ystävä, joka omisti 
”yksityisen tuotantofirman”, joka oli saanut yllättävän paljon 
työtehtäviä juuri kaupunginkanslian viestinnältä. Eräs tiedot-
taja sanoi, että pidä silmällä niitä, ne tekevät kyllä päätöksiä, 
mutta kirjaavat ne jälkeenpäin tahallisesti omiin tarkoituksiin-
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sa sopiviksi.
Kokoukset sujuivat mukavasti. Juteltiin niitä näitä ja syötiin 

ja juotiin hyvin. Kaikki olivat tyytyväisiä kunnes yhtenä päi-
vänä tämä yksityisen tuotantofirman omistaja, joka oli myös 
Euroviisujen viestintäryhmän jäsen, esitteli yllättäen omalle 
firmalleen ”jo sovittuna työnä” Euroviisujen viestintäryhmältä 
50.000 euron hintaisen keikan tehdä Euroviisuista joka kotiin 
jaettava täysin turha ja liian kallis esite. 

Tyrmäsin hankkeen heti ja kysyin, kuka oli ja kenen kanssa 
sopinut. Puheenjohtaja nikotteli sen verran kauan, että sanoin 
eriävän mielipiteen pöytäkirjaan ja lähdin soittamaan kaupun-
gin lakimiehille. Edustustiloista työhuoneeseeni vastapäätä Se-
naatintorin Suurkirkkoa monimutkaisten turvaovisysteemien 
kanssa kesti vain 5 minuuttia. 

Kun olin tullut omaan työhuoneeseeni, ovella odotti jo Wa-
ronen naama punaisena huutaen, että minut oli erotettu Euro-
viisujen viestintäryhmästä. Sanoin että hyvä koska olen sitten 
vapaa soittamaan asiasta numeroon 09-1221. 

Waronen tiesi hyvin mistä oli kysymys. Se oli Hesarin vaih-
de. Kymmenen minuutin päästä Waronen juoksi naama puhis-
ten takaisin ovelleni ja koputti kohteliaasti kysyen varovaisesti, 
olinko siellä. Kun vastain hän tuli sisään. Pyysi anteeksi ja sanoi 
ettei minua oltukaan erotettu Euroviisujen viestintäryhmästä. 

Sain pitää paikkani jos pidin turpani kiinni ja istuisin ko-
koukissa vain tilaamaani ruokaa syöden. Silloin vasta huoma-
sin, että tietokoneeni oli auki, vaikken ollut sitä jättänyt auki 
ja tajusin, että seuraavaksi saan kenkää. Soitin työpuhelimesta 
kuin kiusallani Hesarin vaihteeseen 09-1221 ja sovin erään toi-
mittajan kanssa illallispalaverin runsaalla punaviinillä SAS-ho-
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telliin rautatieaseman viereen. 
Siellä kerroin kaiken mitä oli tapahtunut ja mitä tiesin, mut-

ta vannotin ettei niistä saa kirjoittaa ennen kuin vasta puolen 
vuoden päästä. Diili syntyi. Juttu tai siihen johtaneet tiedot 
julkaistiin vasta myöhemmin ja kaupunginkansliasta sai sen 
takia kaksi virkamiestä kenkää. Istuin pitkään Hesarin toimit-
tajan lähdettyä yksin jo toisen punaviinipullollisen kanssa soit-
telemassa pitkiä puheluita skandinaavisukulaisilleni, sedälleni 
Kööpenhaminaan ja tädilleni Osloon. 

Tätini oli jäänyt juuri eläkkeelle ja oli kaksistaan keuhko-
syöpään kuolevan entisen jalkapallovalmentajamiehensä (Vå-
lrenga) kanssa ja kaipasi piristystä. Hän lupasi ottaa minut 
huusholliinsa yhdeksi täysvaltaiseksi jäseneksi niin että oli kuu-
lemma mennyt siltä istumalta ja lisännyt nimeni sekä alakerran 
opastauluun että asunnon postilaatikkoon. 

Sitä paitsi hänellä oli runsaasti aikaa pitää minulle seuraa ja 
kuljettaa minua paikasta toiseen autollaan. Täti sanoi soitta-
vansa tuttaviaan läpi seuraavat päivät, lähettävänsä matkarahat 
ja etsivänsä työpaikkaa minulle. Seuraavana päivänä en mennyt 
aamulla töihin. Tulin töihin vasta kello 12.00 jälkeen. Heti kun 
olin tullut töihin, huomasin että huoneeni oli siivottu enkä 
päässyt enää tiedostoihini. 

Muut tiedottajat olivat vaivaantuneen näköisiä ja välttelivät 
katsekontakteja kanssani. Muutama minuutti sen jälkeen kun 
olin tullut huoneeseeni, kaksi epäystävällisen näköistä isoa tur-
vamiestä tulivat musta jätesäkki käsissään ja pyysivät minua ke-
räämään henkilökohtaiset tavarani mahdollisimman nopeasti 
pussiin, antamaan työkännykkäni heille ja seuraavan heitä ulos. 

Tein työtä käskettyäni ja olin vikkelästi ulkona Aleksante-
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rinkadulla kymmenen minuutin päästä tuulessa ja tuiskussa 
kädessäni musta jätesäkki täynnä henkilökohtaisia tavaroitani. 

Tässä kohtaa pitää tunnusta, että arvioin asioita ja omat 
voimani väärin, ja syyllistyin itse omassa ylimielisyydessäni, 
tai kuvitelmassani älylliseen sitoutumattomuuteen, varomatto-
muuteen unohtaessani Ciceron opetuksen luomaan synteesiä 
eri katsomusten välille ”kultaisesta keskitiestä”, mikä sinetöi 
lopullisesti kohtaloni Helsingin kaupunginkansliassa, mutta 
palautti minut samalla takaisin toimittajaksi, ja tällä kertaa 
vieläpä Norjaan kirjeenvaihtajaksi mielenkiintoisiin tehtäviin 
tapamaan kuninkaallisia, ministereitä, julkkiksia ja urheilutäh-
tiä Oslosta Kirknesiin.

Niin minusta tuli oman itseni pahin vihollinen numero 18, 
ja tajusin etten voi olla koko maailmaa vastaan yksin, vaikka 
vastapelureina olikin juuri ne samat Hannah Arendtin tar-
koittamat mielikuvituksettomat byrokraatit, jotka toimivat 
oman aikansa yhteiskuntansa hengen mukaisesti juuri niin 
kuin Adolf Eichmann oli tehnyt; kaupungintalon tympeät ja 
omahyväiset byrokraatit eivät noudattaneet pelkästään käskyjä 
vaan myös loivat oman todellisuutensa niiden noudattamisessa 
ihan kuten Arendt sanoi Eichmannista.

”Mitä hän sitten tekikin, omissa silmissään hän oli lainkuu-
liainen kansalainen.”

Sitä oli Helsingin kaupunginkanslian arjen pahuus, ja kun 
en tätä silloin omaksi vahingokseni ymmärtänyt, kaivoin kuop-
paa joka sanomisella ja tekemiselläni itselleni, sillä kohtaloni oli 
päätetty kuulemma jo ensimmäisen viikon aikana kun keksin, 
että ensimmäiseksi olisi toimintojemme järkiperäistämiseksi 
pitänyt lakkauttaa kuukausittain ilmestyvän ja joka talouteen 
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jaettava Helsinki-info-läpyskä, ja sain näin viestinnän oikean 
johtajan, vaikutusvaltaisen vihollinen numero 1:sen ja hänen 
hännystelijänsä, viholliset numero 2 ja 3, kimppuuni kuiskut-
telemaan selkäni taakse pahaa minusta, aikeistani ja toiminta-
tavoistani kaikkialla kaupungintalolla, ja se ei ollut vähän se 
kun sitä tehtiin päätoimisesti.

Viestinnässä oli naisenemmistö 14-3, ja se vaikutti talon 
ummehtuneeseen työilmapiirin sekä vahingolliseen tapaan kä-
sitellä asioita ja ihmisiä selän takana puhumalla ja kiusaamalla. 
Warosen ja minun lisäkseni tiedottajana oli vain yksi mies, 
joka sekin kaiken lisäksi ”eräänlainen tahvo”, muiden naisten 
pompoteltavissa oleva naismainen homo, jolla ei ollut omaa 
tahtoa, ja jonka pääasiallinen tehtävä tuntui olevan köyhimpi-
en kiusaksi (tiedottajan palkka kaupungilla oli alle puolet siitä 
mitä olin tottunut saamaan toimittajana, ja vain 1/3-osa siitä 
mitä tuottajana) oman varallisuutensa korostamisen lisäksi esi-
tellä joka päivä uusimman asukokonaisuutensa värimaailmojen 
”mahdollista eli toivottavaa yhteen sopimista” alati vaihtuviin 
hiustyyleihinsä. 

Minua ärsytti tämä tyhjänpäiväinen ja ikävä työpaikka ja sen 
mitäänsanomaton ilmapiiri. Aika kävi pitkäksi kirjoittamalla ja 
puhumalla elättämään tottuneelle toiminnan miehelle. Tiedot-
tajat 1, 2 ja 3 istuivat kaupungintalon henkilökuntaravintolassa 
omassa pöydässään ja pitivät lehtiöitä vapaina olleissa pöydän 
muissa tuoleissa merkiksi siitä, ettei kukaan sellainen, joita he 
eivät halunneet, olisi istuneet heidän pöytäänsä. 

Ei silti, en koskaan nähnyt kenenkään edes pyrkivän hei-
dän pöytänsä, sillä tunnelma pöydässä oli jäätävän kylmä kun 
pahat viholliseni 1, 2 ja 3 katsoivat arvostelevasti meitä mui-



562

ta, alempia tiedottajia alta silmäkulmiensa. Loppujen lopuk-
si potkut kaupunginkansliasta olivat oma syytäni, sillä tulin 
itsetuhoisella tavalla varomattomaksi ja huolimattomaksi; en 
ollut esimerkiksi huomannut että sekä minua tarkkailtiin että 
postiani avattiin, ja että tietokoneeni ei ollut suojattu vaikka 
käsittelin ”luottamuksellista tietoa”. Ehkä astuin tuolla hetkellä 
myös harhaan samalla tavalla mitä Cicero moitti Sokratesta, 
joka oli Ciceron mielestä kaunopuheinen ja monipuolisen ne-
rokas mies.

”Sokrateen johtamissa väittelyissä kehkeytyi haitallinen, 
hyödytön ja mahdoton jako viisauden ja kaunopuheisuuden 
sekä niiden opettamisen väille aiemman, filosofian johtaman 
yhtenäisen tieteellisen kuvan sijaa.”

Paha sai kasvualustaa Arendtin mukaan siitä, kun ihmiset 
lakkaavat ajattelemasta ja pohtimasta eivätkä enää valitse tie-
toisesti pahaa tai hyvää, hyväksymistä tai vastustamista. Siksi 
Arendtin mukaan surullinen totuus oli se, että pahojen tekojen 
takana ovat usein ihmiset, jotka eivät ole päättäneet olla sen 
enempää hyviä kuin pahojakaan. 

Arendt näkikin pahuuden ihmisten haluttomuudessa ottaa 
vastuuta. Hänen mielestään oli vaarallista että kulttuurissamme 
rohkaistaan kuuliaisuuteen ja vielä palkitaan siitä, sillä sehän 
on koko kulttuurimme peruskivi ”hajota ja hallitse”-periaat-
teella lisättynä; sellainen ihminen oli paha ja tekee pahaa, sillä 
Arendtin mielestä hän kuvittelee tekevänsä vain sitä, mihin hä-
net on palkattu, mutta todellisuudessa hän ei ole enää ihminen 
vaan joku, joka vain tottelee käskyjä ja sen seurauksena toimii 
kuin kone välittämättä mistään muusta kuin omasta itsestään 
ja totuudestaan, joka on kuivunut aika pieneksi.
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Arendtin kirjoitukset ovat edelleenkin ajankohtaisia pohdit-
taessa Helsingin kaupunginkanslian tapaisten byrokratiakäär-
meiden sisäistä pahuutta ja kykyä tehdä sitä kenenkään puut-
tumatta asiaan, mitkä ovat ilkikurisuudessaan kuin pahaiset 
pikkupojat heittäessään yleisölle kuin koiralle luun kaluttavaksi 
muunneltua totuutta mustavalkoisissa maailmoissaan, tai sor-
menheristelyillään ”eräänlaisia nykyajan skolastikkoja”, kou-
lumaisesti matkien oppikirjojen (tai mitä isommat käskevät) 
mukaan näpertelevät pikkuasioiden parissa suurempien ja tär-
keämpien jäädessä tyystin huomioitta, haluten hinnalla millä 
hyvänsä pysyä julkisuuden parrasvaloissa itse pääosaa esittäen 
ja siitä suuresti nauttien. 

Arendt on lääkettä yrittää ymmärtää pahuutta, täysin toista 
maata kuin omaa ummehtunutta totuuttaan lujalla uskonvar-
muudella julistavat totuudenjälkeiset valtamediat, niin ettei 
häntä lukiessa voi olla ihailematta sitä kirkasta selkeyttä, jolla 
hän valaisee tiedonpolkuamme pimeässä. 

Hänen sanoissaan vahva sekoitus Simone de Beauvourin 
älyllistä vastarintaa ja Orleansin Neitsyen kärsivää hiljaisuutta, 
kun hän panee itsensä likoon täysillä kirjassaan, joka on kir-
joitettu 50-luvun lopulla, jolloin oli kulunut sodanjälkeisessä 
jälleenrakentamisessa puutteen ja kurjuuden keskellä haavoja 
nuollen vasta puoli vuosikymmentä ja kylmä sota kiihtyvine 
asevarusteluine raivosi kaiken hyvän mädättäen ruton lailla 
kaikkialla -ihan kuin hän ajattelisi toisessa rinnakkaistodelli-
suudessa jossain muinaispersialaisessa valon ja pimeyden sekä 
hyvän ja pahan välisessä kosmisessa taistelussa, että se oli jo-
tain kissanhiekan ja verhojen vaihdon välimaastoon sijoittuva 
tahaton toisinto merkittävästä lauseesta, joka oli kaiverrettu 
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1930-luvulla erään merkittävän venäläisen tiedemiehen hau-
tamuistomerkkiin.

”Ihmiskunta ei ole ikuisesti maan kahlitsema”, joka sinällään 
ei ole muuta kuin tahdon riemuvoitto maallisesta umpimie-
lisyydestä. 

Arendt kuiskii huutomerkein rivien välistä verta tihkuvana 
kärsimyksistä sodan epäinhimilliset julmuudet kokeneena juu-
talaisena, joka on vihdoin rauhan tultua ja auringon noustua 
lämmittämään ihmisyyden taivaalle rohkaistuneena täynnä rie-
mua ja uskoa ihmisen hyvyydestä ja kyvystä tehdä hyvää sekä 
itselleen että ympäristölleen. 

Hän tiedostaa käyttäneensä käsissä hupenevan esikoisoi-
keutensa ylistää ensikokemuksen verbaalista huumaa nähdä 
ensimmäistä kertaa maailma kauniiden lasien lävitse. Mutta 
syvällä sisimmissään hän tietää, että kauniit sanat eivät ole to-
sia, eivätkä toden sanat kauniita. 

Arendtin ongelma on kuitenkin se, ettei hän ole Platonin 
tavoin sekä -että -ajattelija vaan joko -tai -ajattelija, sekin tyy-
pillistä intohimoisten ja orjuuttavien ideologioiden, historian, 
varmuuden ja suurten tarinoiden, joiden Zizek sanoi olevan 
jo ohitse, ajalle, jolloin valtaeliitti ja valtamediat nöyryyttivät 
ja alistivat sanoilla alamaisensa kiltiksi ja nöyriksi käskyläisiksi 
tekemään juuri niin kuin Noam Chomsky esittää kirjassaan 
”Mediakontrollin”, luvussa ”Todellisuuden esittämisestä”.

”Historian totaalinen väärentäminen on myös erittäin tar-
peellista. Kun me hyökkäämme ja tuhoamme jonkun, se pitää 
saada näyttämään siltä, että todellisuudessa suojaudumme ja 
puolustaudumme sotahulluja hirviöitä vastaan. Oli tarpeellista 
luoda tapahtumista virallinen ja helposti ymmärrettävä kuva. 
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Homma toimi melkoisen hyvin. Kun tiedotusvälineet ja kou-
lulaitos ovat täydellisessä kontrollissa ja lukeneisto on nöyrän 
sopeutuvaista, tuollainen saattaa onnistua.” 

Kaikesta huolimatta Arendt säilyttää valistuksen ajan kuului-
simman epäilijän, skottifilosofi David Humen perusepäilyksen 
pohtiessaan tekniikan mahdollisuuksia parantaa ihmiselämää. 

Arendt kirjoittaa, että tätä tulevaisuuden ihmistä, jonka 
tutkijat ovat luvanneet saada aikaan sadan vuoden kuluessa, 
”näyttää riivaavan kapina ihmisen olemassaoloa vastaan sel-
laisena kuin se on annettu”, eli (maallisesti sanoen) tyhjästä 
tulleena ilmaisena lahjana, ikään kuin ihminen haluaisi vaihtaa 
sen johonkin itse tekemäänsä.

”Ei ole syytä epäillä kykyämme saada aikaan tämä muutos, 
kuten ei liioin kannata epäillä nykyistä kykyämme tuhota kaik-
ki orgaaninen elämä maan päällä. Kysymys on vain siitä ha-
luammeko käyttää uutta tieteellistä ja teknistä tietämystämme 
tähän tapaan. Tätä kysymystä ei voida ratkaista tieteen keinoin; 
se on äärimmäisen tärkeä poliittinen kysymys, ja siksi sitä ei 
varmasti saa luovuttaa vain ammattitutkijoiden tai -poliitik-
kojen päätettäväksi.”

Chomsky muistuttaa, että toisinajattelun kulttuuri on sel-
viytynyt ja myös kasvanut reippaasti sitten 60-luvun. Chomsky 
tajusi myös, että hänen kotimaassaan oli kasaantumassa poik-
keuksellisen paljon tummia pilviä yhteisen onnen taivaalle, ja 
ettei vallanpitäjillä ollut silloin eikä tulevaisuudessakaan pie-
nintäkään tarkoitusta tehdä asialle mitään. 

Tätä Chomsky kutsuu yhdenmukaistavan mediamanipu-
laation prosessimetodina ”valikoivaksi havainnoimiseksi” kun 
hän kommentoi Washington Postin ja New York Timesin ar-
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vosteluja 1986 vapautetun kuubalaisvanki Armando Vallada-
resin muistelmia, joista muodostui Yhdysvalloissa heti niiden 
ilmestymisen jälkeen suuri amerikkalainen mediasensaatio. 

Tapaus oli Chomskystä siksi kiinnostava, että se kertoo hy-
vin myös vallalla olevasta manipuloidusta ja keinotekoisesta 
yhteisymmärryksestä. Chomsky kertoo lisäesimerkin Herbert 
Anayjasta, El Salvadorin ihmisoikeusjärjestön yhdestä elonjää-
neestä jäsenestä.

”Herbert Anya pidätettiin ja heitä kidutettiin; järjestön 
muut keulahahmot oli tapettu jo aiemmin vankilassa olles-
saan he jatkoivat työtään ihmisoikeuksien puolesta. He olivat 
lakimiehiä ja jatkoivat todistajanlausuntojen vastaanottamista. 
Tuo 160-sivuinen raportti vankien todistuksista keploteltiin 
ulos seuranaan videonauha, jolla vangit näytetään todistamassa 
kokemastaan kidutuksesta. Yhdysvaltain kansallinen lehdistö 
kieltäytyi raportoimasta siitä. Televisioasemat kieltäytyivät 
näyttämästä nauhaa.” 

Arendt oli huolissaan totalitarismista ja fasismista, joista 
hänellä on huonot kokemukset, ja joka hiipii sodan jälkeen 
kaikkialle kovuutena ja hallintojärjestelmien välisenä häikäi-
lemättömänä etupiiritaisteluna kuten edellinen Chomskyn 
kirjoitus amerikkalaisesta ”valikoidusta havainnoinnista”, jota 
valtamediat ylläpitävät tarjoamalla vain valtapitäville vaikutus-
kanavan medioissaan, tai tämän luvun ”karmaiseva” kertomus 
Helsingin kaupunginkanslian viestintäyksiköstä alkuvuodesta 
2007 hyvin kuvaavat. 

Pahuus ja surkeus asuvat pienissä sieluissa tavallisessa arkielä-
mässä, meissä ja kaikessa siinä mikä on ympärillämme. 

Chomsky purkaa samoin kuin minä (huolimatta että sain 
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palata kymmeneksi vuodeksi takaisin toimittajan hommiin), 
turhautumista, ajattelemalla ja kirjoittamalla. Minulla oli kai-
ken tämän jälkeen ja tästä tapauksesta selvittyäni samanlainen 
olo kuin epätoivoisella Wittgensteinilla kun hän kirjoitti päi-
väkirjoihinsa 13.2.1937.

”Omatuntoni soimaa minua& ei anna minun työskennellä. 
Olen lukenut Kirkekaardin kirjoituksia & se sai minut vielä 
entistäkin rauhattomammaksi. En halua kärsiä; rauhattomuu-
den syy on siinä. En halua luopua mistään. Mutta en myöskään 
halua asettua vastaan kenellekään & sekaantua epäsopuun.”

Kirjoitin viime vuonna ”Anteeksipyyntö ei riitä ja muita 
epätoivon esseitä och på svenska bögnoveller”-kirjan. Kriitikko 
ja kirjailija, filosofian tohtori Jan Blomsted kirjoitti että proo-
sassani on häivähdys Célinen tai Henry Millerin romaanipuh-
kua, ei vain noiden kirjailijoiden energiaa ja egosentrisyyttä 
vaan myös sanonnan suggestiivisuutta.

”Sinulla on selvästi taiteilijan mieli ja temperamentti. Lisäi-
sin siihen, että kun taiteilija löytää vihollisia, noilla vihollisilla 
on usein jokin hämärä asumus hänessä itsessään. Luulen että 
Nietzsche ymmärsi sen - hän oli psykologi yhtä paljon kuin 
filosofi ja taiteilija. Tämä liittyy vähän politiikkaankin.”

Iisalmen Sanomat ja muita mediaesseitä-gonzojournalistiset 
muistiinpanot päätin kirjoittaa viime vuoden lopulla testamen-
tiksi lopetettuani toimittajan työt. Keskityn tästä lähin enää 
vain matkusteluun, valokuvaamiseen sekä runojen, novellien 
ja romaanien kirjoittamiseen. Tänä vuonna minulta valmistuu 
samanaikaisesti kuvaamani mustavalkotaskupokkarit Lahdes-
ta, Riihimäestä ja Hämeenlinnasta sekä queernovellikokoelma 
Homolulu ja queerseikkailukirja Don Quijote.
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Viestintätutkija James Careyn viestinnän rituaalinäkemys 393
”Churchillin kolmas maailmansota -brittien suunnitelmat hyökätä Neu-

vostoliittoon 1945” (Minerva-kustannus 2017)-kirja 392
Cambridgen viisikko 391
Calaisin esimerkki 385
CIA 382
Celine 567
Cocacola-diffuusio 382
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Oliver Cromwell 369
”Winston Churchillin sotavuodet 1940-1945” (Docendo 2011)- kirja 

367
Radio City 350
Agatha Christie 349
”South-Eastern Finland University of Applied Siences” 342
August Comte 330
Helsinkiläisen Business Carsin kirjanpito 318
Greg Calhoun (Nationalism, Minneapolis: University of Minnesota 

Press 2002) 291
Cervantes 236 
”The Imaginative Conservative” 225
CNN 121
Clementine-vaimo 390
Clinton 221
”In Defence of Lost Causes” 227
Caton ehdoton eettisyys 93,171,289
Cicero 24,79,86,117,121,125,133,134,139,148,149,151,180,365,40

2,506,539,560,562
Common sense 30,66,181,221,297,345,380,385
Entinen brittipääministeri Neville Chamberlain 86,368,384,391
 ”Ovat sekä riittävän härskejä että ”älykkään charmantteja” muuttaak-

seen ympärillään pyörivän sirkuksen heidän omaksi showkseen”-lausuma 
74

Albert Camus 51,52,108,192
Sir Winston Chuchill 25,55,82,83,84,86,87,360-400
Truman Capoten ”Kylmäverisesti”-romaani 48
Brother Christmas-hyväntekeväisyyshahmo 10,13,14,16,65
McCarthyn apulaisena kommunismin vastaisissa toimissaan häikäi-
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lemättömyydellään kyseenalaista kunniaa poliittisen maailman likaisten 
temppujen osastossa nauttinut asianajaja Roy Cohn 28 

Äärikommunistien hovisäveltäjänä tunnetuksi tullut entinen oikeisto-
lainen säveltäjä Kaj Chydenius 38 

Noam Chomsky 50,51,52,55,57,87,88,89,564
Cornelius Castoriadis kritisoi vanhojen eettisten teorioiden uudelleen 

lämmittelyä 77,355
“Curiositas”-käsite 121
Giorgio Colli 201,202,203,204,205,322,354,360

D
”Dekkaridokusoap” 485
Jaques Derrida 459
”Dunkerquen ihme” 384,395
”Spontaanin aktiivisuuden dynamiikan puuttuminen” 336
”Sana tule lihaksi pelkästään diskurssin olemassaololla” 300
Bob Dylan 267
Dennis Diderot 218 
Platonin dialogitkin oli alun perin koottu yhteen sananmukaisesti kes-

kusteluista ihmisten välillä, ja niissä jossain määrin sisältöä hallitsevana 
piirteenä välittyykin puheenomaisuus 150

Filosofi Dewey 129
Dionysos 322,361
Kirjailija Charles Dickens 349
Näyttelijä Catherine Deneuve 122,123,124
”Dancer in the Dark”-elokuva 106
Designmuseonjohtaja Jukka Savolainen 307
Demokleen miekka 81
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Sara Danius 115
Toimittaja Taika Dahlbom 301
Dokumentti ”Kirjaston naiset” 132
Demarinuorisojärjestö 122
”Sivustakatsojan demokratia” 87
”Salvador Dali kuoli” 349
”Lajien synnyn” kirjoittaja Charles Darwin 79
Desacartes (Toulmin kirjoittaa, että Descartesiinkin aluksi vetosi Mon-

taignen skeptisismi: ”Puolustuksen skeptisen esimerkin voima ja Esseille 
tyypillinen suora, ylitsevuotava ilo, tempaisivat hänet mukaansa. Mutta 
hän ei voinut jakaa Montaignen suvaitsevaisuutta, moniselitteisyyttä, epä-
selvyyttä, varmuuden puutetta, tai ihmisten vastakkaisten mielipiteitten 
runsautta kohtaan.” 

Toulmin jatkaa, ettei yksikään Descartesin julkaistuista filosofisista 
teoksista ole lähimainkaan yhtä vilpitön ja rento kuin Montaignen tekstit. 
Hän myös kirjoittaa, ettei kukaan kyseenalaista Montaignen kykyä puhua 
yli vuosisatojen tavalla, jonka tunnemme omassa sykkeessämme. Toul-
minin mukaan renessanssiajan oppineet olivat enemmän kiinnostuneita 
käytännöllisistä, olosuhteista riippuvista lääketieteen, juridiikan tai mo-
raalin kysymyksistä, kuin teoreettisen filosofian ajattomista, universaaleista 
asioista: ”Heidän silmissään argumenttien retorinen analyysi joka kohdistui 
tapausten esittämiseen ja yleisön luonteeseen, oli yhtä arvokasta - sanan-
mukaisesti yhtä filosofista - kuin niiden sisäisen logiikan muodollinen ana-
lyysi. Heille retoriikka ja logiikka olivat toisiaan täydentäviä tieteenaloja. 
Ihmisten konkreettisten toimien yksityiskohtaisen luonteen ja olosuhteiden 
pohdiskelu - pitäen niiden moraalisuutta ”tapauksina” - oli yhtä arvokasta 
kuin etiikan teorian abstraktit kysymykset. Aivan kuten antiikin Ateenassa 
myös 1500-luvun Euroopassa jotkut oppineet tuomitsivat epärationaalise-
na sekasortona saman, mitä toiset ylistivät älylliseksi runsaudeksi.”Niinpä 
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Montaigne esitti, että sillä haavaa oli viisainta lykätä arvioita yleisen teori-
an seikoista, ja sen sijaan keskittyä kokoamaan monipuolista näkökulmaa 
sekä luonnonilmiöihin, että ihmisen toimintaa sellaisena kuin kohtaamme 
sen omassa arkikokemuksessamme. Juuri inhimillisen kokemuksen ratio-
naalisten mahdollisuuksien kunnioitus oli renessanssihumanistien suuria 
ansioita, mutta heillä oli herkkää silmää myös inhimillisen kokemuksen ra-
joille. He myös arvelivat, että filosofian kysymykset kurkottavat kokemuk-
sen tuolle puolen tavalla, jota ei voinut puolustaa. Jouduttuaan vastakkain 
abstraktien, universaalien, ajattomien teoreettisten prepositioiden kanssa 
he eivät löytäneet kokemuksesta riittävää pohjaa sen enempää varmistaa 
kuin kiistääkään niitä. Esseessään Raimond Sebondin puolustus Montaig-
ne puolustaa voimallisesti klassista skeptisismiä keinona välttää ylimielistä 
dogmatismia. Hänen muut esseensä tutkiskelevat inhimillisen kokemuksen 
puolia. Yleinen mielipide salli lukijoiden suhtautua skeptisen avarakatsei-
sesti epävarmuuteen, epäselvyyteen ja monenlaisiin mielipiteisiin 1580- ja 
1590-luvulla, mutta kääntyi niin vastakkaiseen suuntaan 1640- ja 1650 
-luvulle tultaessa, että skeptistä suvaitsevaisuutta ei enää pidetty kunnialli-
sena.) 67,90,91,203,223,334,405

”Dialektinen epäily-ihmettely ”-metodi 21
Demokratia 22,50
”Descartesin merkityksestä nykyajatteluun ja ennen kaikkea kaiken 

mahdollistavan ”poliittisen individualismin”, joka on perusedellytys ny-
kyisenkaltaisen, valtamedioiden avulla tehtävän poliittisen manipuloinnin 
synnyssä”-lausuma 91

Queertohtori ja sukupuolidosentti Antu Sorainen 58
Svenska Dagbladet kirjoitti 21.4.2018 keskustelupalstallaan poliitikko-

jen olevan sairaanhoidon suurin ongelma (”Sjukvården verkar ha samma 
problematik som industrin hade för 30 år sedan. I båda fallen har diagnosen 
varit felaktig och resultatet därför blivit katastrofalt, skriver Leif Östling och 
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Björn Rosengren.” ) 23
Demokratia ja julkinen keskustelu edellyttävät erilaisten näkökulmien 

ja yhteiskunnallisten äänten pääsyä julkisuuteen 50
Demosthene 85,86,273
Filosofi John Dewey 87,129
Fjodor Dostojevski 93,116,423
Dante 116
Demokraatti-lehti 434,439
Sokraattisissa dialogeissa ymmärrettiin, että oikeudenmukaisuuden tuot-

taminen oli sitä, että sielun eri osien kohdalla suhde hallitsevien ja hallitta-
vien välillä saatiin luonnonmukaiseksi, väärämielisyyden tuottaminen taas 
sitä, että se tehtiin luonnonvastaiseksi 123

D-lausuma: ”Kaikenlaisten töhertelijöiden synty on pohjimmaltaan sii-
nä, että heillä äly on vielä lujasti sidottu tahtoon ja joutuu toimintaan vain 
sen kannustamana, siksi pysyen kokonaan sen palveluksessa. Niin muo-
doin he kykenevät toteuttamaan vain persoonallisia tarkoitusperiä. Siten he 
luovat huonoja maalauksia, hengettömiä runoja, pintapuolisia, järjettömiä 
ja sangen usein epärehellisiäkin filosofioita, milloin näet on kysymyksessä 
päästä hurskaalla epärehellisyydellä korkeiden esimiesten suosioon. Siksi 
heidän onnistuu enintään kaavamaisuutena omaksua jotakin ulkokoh-
taisten satunnaista ja mielivaltaista vieraista, aidoista teoksista, jolloin he 
käsittävät ytimen asemesta vain kuoren ja kuitenkin luulottelevat kaiken 
saavuttaneensa, jopa ylittäneenä.” 407 

E, F, G
”Freelancertoimittajan epävarmuudesta” 350,538
Gutzeit oy 449,532
”Empatia - myötäelämisen taide” (Into-kustannus 2017)-kirja 529
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Euripides 504
Etelä-Afrikka 498
Kirjailija Monica Fagerholm 493
EEC-vapaakauppakysymys 466
Joesp Gobbels 461
“Emme ole koskaan olleet moderneja” (Vastapaino 2006)-kirja 458
”Ei ole olemassa mitään ”objektiivista” tieteellistä analyysiä kulttuu-

rielämästä tai ”yhteiskunnallisista ilmiöistä” sinänsä, analyysiä joka olisi 
riippumaton niistä erityisistä ja ”yksipuolisista” näkökulmista, joiden no-
jalla ne valitaan nimenomaisesti tai hiljaisesti, tietoisesti tai tiedostamatta 
-tutkimuskohteeksi, analysoidaan ja jäsentäen esitetään (Weber 1904b, 
170).” 456

Air Francen isoimmalla mahdollisella jumbojetillä 449
(Gen,3,22) 431
Arkikokemus ei tunne lähdeviitteitä, kuten työttömyydestä salanimellä 

pamfletin kirjoittanut Pasi Faux huomauttaa 430
”Elitistisesti ja tekopyhästi suomalainen älymystökin käy edustajiensa 

välityksellä keskenään debattia omassa ankkalammessaan vähän samaan 
tapaan kuin aikoinaan Wienin piiriksi kutsutussa itävaltalaisten saivarte-
lijoiden keskinäisen kehun ja epämääräisten selitysten kerhosta nimeltään 
”looginen empirismi”, jossa modernin logiikan tulokset haluttiin yhdistää 
empiirisiin kokemuksiin ja joka ulotti kiusaajalonkeronsa syvälle suomalai-
seen filosofiamaailmaan aina 2000-luvulle saakka Eino Kailan oppilaiden ja 
Jaakko Hintikan sekä Ilkka Niiniluodon kautta rohmuten valtaosan tutun 
kaavan mukaan ensin julkisuudesta, ja sitten rahoista sekä vähistä ja lähes 
elinikäisistä viroista”-lausuma 422 

Peter S. Fosel 406
Viikko-Eteenpäin 403
Oman Juhani Peltosemme rakastettava Kainalniemen Elmo 385
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Rouva Fortune 378
Itävaltalainen kirjailija Franz Grillparzer 460
”Sui generis” 367
Pariisin De Gaullen kenttä 449
”Elisabeth I:sen aikainen elämänilo” 367
Einstein 363
Hämeenlinnalainen kansanedustaja Tarja Filatoff 350
Kaarle Ervastin divari 349
The Guardian 348
Neiti Etsivä 462
Eisenhower 364
Henrik IV-näytelmän surullisen hahmon ritari Falstaff 347
”Humanismi elämänasenteena”-kirja 335
Taidehallin johtaja Jan Förster 307
Göbbelsin siskontytär perheineen 449 
Klaus Härön elokuva ”Näkymätön Elina” 289
Erich Fromm 272,370
Espanja 430
A.G. Gardiner 368 
Antonio Gramsci 270,271,274
”Graalin malja” 385
Elokuva The Square 265
Firenzessä 359 
Generalissimus Franco 430
Ralph Waldo Emerson 331
“Emme voi kontrolloida meihin kohdistuvaa vallankäyttöä, ellemme 

saa tietoomme myös niitä asioita, jotka demokratian erilaiset loiskäytännöt 
mieluusti kätkisivät”-lausuma 255

Yli laitojen pursunut massiivinen pakolaistulvaa Eurooppaan 254
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Toimittaja Jussi Eronen, joka puhuu kauniita ylisanoja Jussi Erosesta 
250,253,258

Etiikka 447
Eurepides 234
Francis Fukujama 232,411
Jari Ehrnroth 257
Metafysiikan professori Robert Georg Gollingwood 226
”Epoche”-arvostelun lykkääminen 222
Empedokles 202
Kuningas Edward VIII 365
Filantropia 354
”Eisenhowerilainen 50-lukulainen valkoisen miehen heterofasismi” 199
Kustantaja Katherine Graham 199
”My Fair Lady” 374
”Etusivu uusiksi”-elokuva 195
Feminismi 295,303,307,309
Peter Greenway 196
FST 264
”Self-evident truths” 181
Kulttuurihistorioitsija Egon Friedell 181,202,442
Adolf Eichmanin sotaoikeudenkäynti 169,515
”The Media Elite” -kirja 167
Epikurolainen Pierre Gassendi 163
”Essee inhimillisestä ymmärtämisestä (An Essay Concering Human Un-

derstanding)” 163 
Totuutta etsivä filosofia 155
”Esitetään vahvasti valhe totuutena ovelasti naamioiden se erilaisiin 

tutkimuksiin, yleiseen mielipiteeseen, ja siihen Humen varoitukseen, ettei 
tosiasioista pidä päätellä miten tosiasioiden pitäisi olla”-lausuma 206
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Eurooppa 154,254,284,392,461
Allen Greenspan 226
Kenraalikunta Eisenhowerin henkeen 197
Entiset keskustanuoret 153
Epikuros 179,267
Epiktetos 219
”Kaksi epäystävällisen näköistä isoa turvamiestä” 559
Euroviisujen viestintäryhmä 550
Fox-televisiokanava 195
Economist 82 
Freedom Hause 124
Georgilainen Ana Tsimintian 132
Eduskunnan entinen oikeusasiamies Pirkko K. Koski 105 
Filosofi Michel Foucault 56,139,181,232,381,473,475
EU 17
Thomas Eriksson 235 
Vanha eliitti 187
”Epiktetos sanoi Epiktetos: käsikirja ja keskusteluja” (Otava 1978)-kirja 

219
Englanti 120, 181,190,257,344,347,364,385,399
Viimeinen suuri suomalaisrunoilija Eeva-Liisa Manner 160
Englantilainen valokuvaaja Richard Long 144
Emeritusavaruusprofessori Esko Valtaoja 138 
Etelä-Suomen Sanomat 118,206,240
”Suuret filosofit” (Otava 2016)-kirja 91 
Toimittaja Tuomas Enbuske 20,21,72,
Formula Grand Prix 5
”Uutisoinnin malli on otettu Fingerporista” 15
Hesarin toimittaja Raija Forström 16
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Facebook 18,61,105,107,160
Sigmund Freud 151,274,290,330,361
Marko Ala-Fossi 42
Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan emeritusprofessori sekä Jy-

väskylän ja Joensuun yliopiston dosentti Risto Eräsaari 144 
Gorgias 25,184,359
Princetonin yliopiston emeritusprofessori Harry G. Frankfurtin vuonna 

2006 suomennettu kirja ”On bullshit - Paskapuheesta” 142
Toimittaja Pekka Ervasti 131,153
Jörgen Gaaren 32
”Etiikan pikkujättiläinen” (niin&näin 2012)-kirja 406
Feministisen ajatushautomo ”Hattu” 47
Greelin ryhmäksi kutsuttu propagandakoneisto 53
Gallipolin tappiot 57,365,384,391
”Kaikki homomiehet eivät ole söpöjä heteronaisten bestis-tyylineuvojia 

tai Tom of Finland-klooneja”-lausuma 59 
Frankfurtin koulukunta lähti siitä, ettei tiede ja teknologia pelkästään 

edistäneet kehitystä vaan ajoivat ihmiskunnan uudenlaiseen barbarismiin 
uuden teknologian myötä. Ihmisiä hallittiin täydellisesti ja ihminen muut-
tui epäinhimilliseksi. Nykyisin identiteetin määrittelemisellä on hallitseva 
asema maailmankatsomuksessamme; se miten ihmiset määrittelevät itsensä 
ja identiteettinsä yhteisössä vaikuttaa siihen, miten he ymmärsivät oman 
moraalinsa ja totuutensa. 91,111

Anthony Gottlieb (hänen mukaansa Sokrateen hyvin taitama selvittelyn 
ja väittelyn taito ei vielä ollut todellista viisautta. Todellinen viisaus oli 
täydellistä tietoa eettisistä asioista ja siitä miten tulee elää) 91,92,93,94

”Gorgias ja Kaharmides sekä Alkibiades I”-kirjoitukset 92
Galenos, tohtori ja filosofi 100-luvulta jKr. 94
”gonzojournalististinen”95
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”Tieto elämänmuotona” eli kysymys siitä, mitä eettistä arvoa oli ihmisen 
rationaalisuuden kehittämisellä korkeimpaan kukoistukseen”-lausuma 147 

Aatos Erkko 99
The Guardian 101
Käsite ”guardian readers”, joka vastaa suomeksi kutakuinkin samanlaista 

käsitystä laatujournalismista kuin lukisi vain Hesaria 102
Toimittaja Hanna Gråsten 104
Goethe 116,154,202,231,323
Helsingin yliopiston kosmologian professori Kari Enqvist 137

H
”Helsinki-info”-läpyskä 533
Hesarissa oppimansa mustamaalistekniikoittensa iljettävimmätkin yk-

sityiskohdat 521
Habermasin diskurssietiikan ideoita 513
Ex-poliitikko Carl Haglund 506
IS:n urheilutoimituksen päällikkö Pekka Holopainen 499
Tanskalaiskirjailija Peter Hoeg 492
Soinilaisen hyvävelikerhon toiminta sekä populismiin paikallistasolla 

aina automaattisesti kuuluvaa kylähulluus ja amatöörimäisen politiikan 
impulsiivisuus sekä myrskyävä paikallisyhdistystoiminta 480

”Helsingissä pierun paukahdus kuuluu Pietarissa kuin tykinlaukaus” 456
Poliittisen historian professori Seppo Hentilä 452
Horatius 448
”Hyvän ja pahan lähteillä” 431
Max Hasting 367-370 
Toimittaja Laura Hallamaa 303
”Den store humor” 287
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Helsingin kaupunginvaltuusto 286
Haades 361
”Harakka hämmentää soppaa” 260
”Hyvän politiikka” 256
Persu Marko Hamilo leikkii älykköä 477
Hollanti 251
Henry Higgins 374
Ex-taistolainen HS-kulttuuritoimituksen esimies Heikki Hellman 

245,408
Näyttelijä Tom Hanks 198,335
Homoja 309 
Kiasman taidemuseonjohtaja Leevi Haapala 307 
Häpeällinen ja epärehellinen rimanalitusjournalismi 118
Entinen brittiulkoministeri lordi Halifax 86,368
”Homonormatiivisuudella tarkoitetaan että joitain oikeuksia - erityisesti 

tasa-arvoista avioliittoa -ajamaan valjastettu seksuaalivähemmistöidentiteet-
ti sulkee ulos monia ihmisiä ja seksuaalisesti marginalisoituja ryhmiä”-lau-
suma 58

Homo- ja heterofilosofien rajuja taisteluja Tampereen yliopistossa 90-lu-
vulla 59

Hulluuden logiikka 58
”Hesarin entinen päätoimittaja Keijo Kylävaara väitti maan suurimassa 

valtamediassa kokemukseen perustuen, että ”parasta toimittaja-ainesta ovat 
huonosti sopeutuvat ja rähinöintiin taipuvaiset yksilöt”-lausuma 37

Homotaistelut 59
Heine 236
Herder 139,236
Tanskan prinssi Henrik 325
Näyttelijä Kaarina Hazard 309
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Hölderlin 201,202
”Humanismi elämänasenteena” (Otava 1983) 146
Esisokraattinen ajattelija Herakleitos 36,94,202,322,361,415,459
Aki Haaro 153
Harald Höffding 287
Historiallisesti sanavapaus ja lehdistönvapaus ovat tarkoittaneet nimen-

omaan vapautumista julkisen vallan harjoittamasta sensuurista 49
Filosofi Friedrich Hegel 22,54,116,328,330,335,406,415,456,483
Huhtikuun 10. päivä netin suora lähetys Facebookin läksytyksestä Yh-

dysvaltojen senaatissa 27 
Teatteriohjaaja ja teatteriprofessori Pauliina Hulkko 26,27,106
Kansanedustaja Hjallis Harkimo 20,21,23
Jockum Hilden 42
Adolf Hitler 55,301,363,364,370,385,461
Ann Heberlein 152
”Humpuuki” 142
HOMOLULU 567
Toimittaja Seppo Heikinheimo 37,39,40,262
Filosofi David Hume 30, 31,236,323,380,406
Lännen Median sekä Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härkönen 

11,67 
Hesari 12,13,14,16,17,26,39,40,41,43,44,61,63,65,69,99,100,101,10

2,120,132,140,141,168,185,192,240,248,250,251,257,268,301,306,325,
333,336,351,395,408,409,413,435,461,464,470,502,503,526,531

”Hesari on itse kaivannut kuoppaa itselleen. Alle neljäkymppiset har-
voin seuraavat Hesaria yhtä innokkaasti kuin muita valtamedioita. Hesari 
koetaan etäiseksi ja sen toimittajat ylimielisiksi ja käsitykset sanavapaudesta 
kummallisiksi”-lausuma 16

”Itselleen väärin valtaa ja rahaa kahmivat ”hyväksikäyttäjäpolitiikot”, 
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ovat monopolisoineet politiikan tekotavat ja kielen ja luoneet oman, itseään 
täydentävän ja asiantuntijavaltaan nojautuvan poliittisen luokan kansan ja 
demokratiaksi kutsutun hallinto- ja alistamisjärjestelmän välille”-lausuma 
22

Toimittaja Unto Hämäläinen 247,485
Thomas Hobbes 23,75,76,80,177,272
Skottifilosofi David Hume pyrki tutkimaan jokaista käsitystä nähdäk-

semme, oliko se koottu todellisuudenvastaisesti 30,101,
Helsingin juhlaviikot 62
Pääluottamusmies Kaisa Hakkarainen 40
Jurgen Habermas 54,77,188 
”Humpuuki on Max Blackin mukaan erityisesti rehentelevien sanojen 

tai tekojen avulla tapahtuvaa harhauttavaa väärän kuvan antamista toimijan 
omista ajatuksista, tunteista tai näkemyksistä tavalla, joka ei suoranaisesti 
ole valehtelua”-lausuma 141

Helsinkiläinen homoyökerho Hercules 61,62
Helsinki Pride 61
Helsinki 498,501
Markku Hyrkkänen 71
Wharton Schoolin professori Robert House 354
Eric Hobsbawn 71
Toimittaja Perttu Häkkinen 89
Filosofi Martin Heidegger 91,190,330
Helsingin sanomissa oli lauantaina toimittaja Ilkka Mattilan juttu, 

10.2.2018, otsikolla ”Totuus on journalismin korkein arvo” 250
Presidentti Tarja Halonen 99,342,509
Sherlock Holmes 349
”Tunnettu näyttelijä Haapkylä kertoo Iltalehdessä”...104
Homeopatia 112 
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Kauppalehden päätoimittaja Lauri Helve 537
Paul Heelas 520
Herodotos 116
Hesarin Berliinin-kirjeenvaihtaja Anna-Liisa Kauhanen 121,122
Hesarin ”Vieraskynä” -palstalla 20.1.2108, 123
Tiedotusopin professori Pertti Hemanus 126
Toimittaja Laura Halminen 133
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan professori 

Jaana Hallamaa 510
Tuula Huhtala 136
Hollywood 196,405
Pirkko Haapanen 139,148
Homojen oikeudet 167
”Humanismin täydellisyysihanne on sivistynyt ihminen, joka tunnustaa 

totuuden itseisarvon kaikkia auktoriteetteja korkeammaksi”-lausuma 155
Filosofi Edmund Husser 221,222
Professori Pertti Hemanus 245
Toimittaja Timo Harakka 465
Kaisa Haatainen ja Sanna-Mari Hovi 325
Ari Hirvonen 269,271,278,280,28,282,283,285,286,290
Peruspottu-lehden ja Lipun sekä Demari-lehtien (Suomipojan palstanpi-

täjä) päätoimittaja ja Hesarin sekä Iltalehden toimittaja ja Mediataju Oy:n 
yrittäjä Jukka Halonen 533 

Ruotsin demaripääministeri Per Albin Hansson totesi kerran Väinö Tan-
nerista, ei kovinkaan mairittelevaan sävyyn, että Tannerilla oli ihmeellinen 
kyky sanoa kriittisellä hetkellä epämiellyttäviä asioita epämiellyttävällä ta-
valla 455

Ari-Elmeri Hyvönen 461
Helsingin kaupunginkanslian viestintäyksikkö kaupungintalolla Senaa-
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tintoria vastapäätä 529

I
Elisa Ikävalko 537
Iltalypsyä Arvo Korsimon henkeen 466
”Iso valhe”-käsite 461
Pulut, eli rauhanpuolustajien kirjallinen ”hyökkäys on paras puolustus”- 

sotilassiipi nimeltään Into-kustannus 429 
”Vaaralliset idiootit” 392
The Independent 348
Sir Bernard Inghamin kirjoittama kirja Margaret Thatcherista 345
”Seppo Ilmarinen kynsi kyisen pellon, tappoi Manalan suden ja pyydysti 

vielä päälle Manalan hauen” 286 
Turun taidemuseonjohtaja Kari Immonen 307
Itsepetos 274
Paul-Erik Korvelan ja Johanna Vuorelman toimittamasta kirjasta ”Pu-

hun niin totta kuin osaan” luku ”Ideologien sotkuinen paluu” 225 
”Inquiry into the human mind on the principles of common sense” 181
Vastaus totuudenjälkeiselle ihmiselle 170
Ilta-Sanomat 26,57,69,72,98,107,309,499,501
Iisalmen Sanomat 118,411,436,438,439
Iltalehti 104,317,325
Ironia 257
”Tietoyhteiskunta ja sen mediat ovat hänen mielestään infantilismin 

palveluksessa tuottamassa todellisuutta, jota voi kuvata pornografisek-
si”-lausuma 171

Jaakko Itälä 41
”Imagined Communities” (1983; suomennos Kuvitellut yhteisöt, 
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2007)”-kirja 55
Isis-kilpi 67
”Ihmistä alettiin tarkastella tahtovana subjektina jo tieteen renessanssin 

aikaan 1100-luvulla” 72 
Isä-Mitro 74
Italia 257,369
Ikuinen mieliharmi ja vanhan polven sosialisti, narisevaääninen toimit-

taja Timo Kilpi 554
Iisalmen Sanomat 100
”Ilta-Sanomat 75v.- Uutisia, historiaa ja puheenaiheita” (WSOY 

2007)-kirja 554
Henrik Ibsen 116,405
”Inho” (Tammi 2014)- romaani 424
Ilkka-sanomalehti 118,205,206,241
”Sateenkaarifeminiininen informaatioideologia” 300
Iisalmen Sanomien karjakkojournalistit 154
Länsimainen individualismi ja vapaaseen markkinatalouteen perustuva 

talousetiikka syntyivät samaan aikaan 162
Isac Newtonin Principa 163
I-lausuma (Kantin hengessä, joka sanoi, että on parempi olla muoti-idi-

ootti kuin pelkkä idiootti): ”Kun onnistuu vakuuttamaan itselleen olevansa 
paras ja menestyksekkäin, on jo pettänyt itseään. Harva meistä loppujen 
lopuksi on nero tai edes poikkeuksellisen lahjakas.” 168 

Informaatiosodan yksi perusharhautusmenetelmistä on se, että yritäm-
me seurata liian monia asioita yhtä aikaa, minkä seurauksena emme kykene 
pitkäjänteisesti ja syvemmin perehtymään mihinkään 254

”Me viimeiset ihmiset” (Näin puhui Zarathustan esipuheesta) 424  
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J
”Jytky eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus” (Kirja-Aurora Turun Yli-

opisto 2012)-kirja 475
Joukkoviestintä 413
Joutomaa -ja ylijäämä-Suomi Oy 412
Samuel Johnsonin kohtalo 369
Hämeenlinnalainen Radio Janne 350
NUJ (National Union of Journalists) 343
Journalistiliiton puheenjohtajana vuosina 2006-2014 toiminut toimit-

taja Arto Nieminen 332
Jerusalem 285
Kiistanalainen venkoilija Atte Jääskeläinen 250,251,252,254,260
Kansainvälinen journalistiliitto (IOJ) 245
Päätoimittaja Jouko Jokinen 243
”Julkisuuden rakennemuutos” (Vastapaino 2004)-kirja 188
Presidentti Thomas Jefferson 186
Journalisti Jean-Paul Marat 187
Kauko Juhantalon koplaukset 153
Jokerit 20 
Kai Jaskari 268
Jeesus 78
Juudas 79
Julkisuustekniikoita politikoinnin tasolla 189
”Janoiset veljet” 9 
Lucretius 116
Kevyen luokan populistipoliitikko Mikael Jungner 20,21,22,465
Johanna Jääsaari 42
Jumala 181,203,221,237,475
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Julkisen sanan neuvosto 44
”Jsn ole sananvapauden eikä moraalikeskustelun etujärjestö”-lausuma 44
Journalismikollektiivi Long Play 47
”Julkisuuspeli ja demokratia” (Vastapaino 2012) -kirja 54,136,291
”Jalouden alkuperä” (Art House 1999)-kirja 81
Nobel-kirjailija James Joyce 116
Toimittaja Marko Junkkari 464

K
Sami Keto 529
KNL 537 
Toimittaja Johanna Korhonen (Korhosta odottaa vielä jälkilaskuna kun 

hänet jo nyt on hylätty monilla kristillisillä ”armon alttareilla”, sama kylmä 
kyyti mitä hän oli valmis tarjoamaan piispalle avatessaan ulko-oven, joka 
oli tarkoitus panna kiinni vasta sen jälkeen kun Laajasalo olisi nöyryytetty-
nä ja hyljeksittynä poistunut jättäen sitä ennen Korhosen pöydälle hänen 
himoamansa erokirjeen piispan tehtävistä) 506-521 

”Vastarannan kiiski - Paavo Väyrysen ihmeellinen elämä” (WSOY 
2013)-kirja 501

Kepun hurjat ja repivät sisäiset taistelut Karjalainen vastaan Virolainen 
466

”Käsiterealismi, eli ajatus siitä, että maailma on paitsi objektiivisesti ole-
massa, myös määrää ne käsitteet, joilla siitä puhutaan, on vahva filosofinen 
traditio skolastiikasta marxismiin, kuten Weber sanoo”-lausuma 455

Jussi Kotkavirta 431
”Kasper Hauser - ilmiöt ja ihmiset” 419
Kesä 1940, 399
Kaupungintalon 350 korkeaa virkamiestä 531
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Vihtori Kosola 490
”Keräilijän kappale” (Tammi 1997)-kirja 392
Kruununluopumiskriisi 365
”Kyllä herra ministeri” 350
Kymenlaakson maakuntamuseon oppaana Kotkassa 335
”Samanlainen kamelinselänkatkeaminen” kuin mitä Nietzschelle tapah-

tui maanantai-aamuna 7. tammikuuta 1889 Via Carlo Alberto-kadulla To-
rinossa, kun hän näki vimmastuneen hevoskuskin piiskaavan rajusti vanhaa 
ja väsynyttä hevostaan niin, että Nietzsche ryntäsi kyyneleet silmissä omalla 
ruumiillaan suojaamaan itkeä vollottaen hevosta, menettäen siinä rytäkässä 
lopullisesti järkensä, eli tuli järkiinsä samalla kun maailma sen hänen sil-
missään menetti 286

Koraani 286
Katharsis 315
Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisussa no: 124/ 2016- ”Erilaisista yh-

teisöstä elävä kirkko” 519
”Kommunismin vapaus” 363
Kalevala 301
Sylvi Kekkonen 390,391
Kristinusko 285
Toimittaja Mari Koppinen 309
KGB 245,409
Kehä III:sen sisäpuolella 351,436
Kalle Mikkola 302
Ksenokrateen mukaan henkiolennoille oli mielenliikkeitä (pathe) ja siksi 

ne saattoivat periaatteessa olla myös pahoja olentoja. Näin oli raivattu tie 
kehitykselle, jossa myönteisestä sanasta ”daimon” tuli myöhemmin antiikin 
demoni 229

”Kirjoituksia kreikkalaisista” (Summa 2006)-kirja 190,201
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Professori Jim A. Kuypers 167
”Kantin absoluuttinen etiikka velvoittaa meitä tajuamaan, ettei moraali 

ole oikeastaan oppi siitä miten meidän pitää tehdä itsemme onnelliseksi, 
vaan miten meidän pitää tulla onnellisuuden arvoisiksi”-lausuma 293 

Filosofi Karneas 152
Paasikivi-Kekkosen linja 504
”Keskusteluja Tusculumissa”-kirja 133
Kreikkalaisen taiteen kultakausi (n.350 ekr-300 jkr.) 125
Virolaiskirjailija Jaan Kaplinski 118,211,233
Toimittaja Leena Kylliäinen 183
Toimittaja Kalle Kinnunen 387,389
Museoviraston johtaja Juhani Kostet 307
Toimittaja Johanna Korhonen 300
Toimittaja Leena Kymäläinen 206
Immanuel Kant 78,135,150,151,163,169,222,230,231,236,272,279,3

20,327,356,415,415,431,437
“Siili ja Kettu”(Otava2004)-kirja 115
Kontantinapolin valloitus 29.5.1453 110 
Ohjaaja Leea Klemola 104,105
Toimittaja Risto Kunnas 317,325
Suomentaja Marja Itkonen-Kaila 219
”Keraamikko Juha-Pekka Korhosen muistokirjoitus” 140 
Kristinusko on ollut poissa muodista sitten Darwinin mutta valhe on 

jäänyt elämään vaikka henki on kuollut, ihan kuten instituutioilla on ta-
pana 79

Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professori Elina Knihtilä 106,106
”Kumpi oli ensin, muna vai kana?”-ikuisuusongelma 50
”Kun Sokrates syntyy uudelleen, hän ei synny vanhan, tukevan ja par-

rakkaan viisaan miehen hahmossa, vaan laihana yhdeksänvuotiaana tyttönä, 
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jolla on punaiset sojottavat palmikot”-lausuma 34
Filosofi Sören Kirkekaard 257,567
”Kaverijournalismi” 117
10.2.2018 Hesarissa otsikolla “Lapinhullut” ollut kirjoitus, 119 
Ravintoloitsija Erkki Koski 61
Pohjanmaalta Helsingin vaalipiiriin siirtynyt Mari Kiviniemi 550
Heikki Koskenniemi 228
Jane Kirkpatrick 539
Klassisen hellenistisen stoalaisen etiikan vakiinnuttaja Khrysippos 141
”Kenen media?” (Vastapaino 2015)-kirja 42,43,46,49,244,251
Khyrosippos 24
Presidentti Mauno Koivisto 352,451,466
Kirknes 560
”Kapitalistinen realismi” (vrt. sosialistinen realismi neuvostoliittolaisessa 

taiteessa) 188
Julia Kristeva 120,151 
Tohtori Silvo Kaasalainen, kokenut kunnallispolitiikan dosentti ja kun-

nallistalouden asiantuntija 541 
KOP 538
Keskisuomalainen 118,206,241,437
Kansallisen veteraanipäivän kansallisen pääjuhlan viestintäryhmä vuon-

na 2007, 550
Kognitiivinen psykologia 28
Suomalaisen ”keltaisen lehdistön äiti” 26
Kustantaja Seppo Kievari 39
”Oli kuulemma jonkun nuorisoasiainkeskuksen johtavan demaripolii-

tikon lähisukulainen” 549
Kehä III:sen ulkopuolella 435
”Kahdessa maan johtavassa laatumediassa Helsingin Sanomissa ja eten-
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kin Yleisradiossa arveltiin olevan enimmäkseen demaritoimittajia”-lausuma 
43

Ari Koposen madonluennat 13,14,15,65
”Entinen kansanedustaja ja juhlaviikkojen Kallion teltan meluhaitois-

sa hulluksi tullut apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen, joka oli yhtä 
kylmä viilipytty hiuksista varpaisiin” 552 

Kyläkauppias Vesa Keskinen 550
Kasmir 14
Kiinan päätelevisioyhtiö 545
Suomen Kuvalehti 206
Kaleva-sanomalehti 113,522
Kreml 99,394,395
Kiina 382
Kilpisjärvi  522
Kreikka 206,355,356
Tutkija Jukka Kortti 185,188,207
Lapin Kansa (entinen kepumedia) 118,443,522
Hesarille vihainen Kesia Kuustonen 15
Kokoomus 43 
Pertti Klemola 13,38,41
Alexandre Kojeve 232
Kirjaohjelma Erkki Toivasen henkeen 508
”Puhtaan järjen kritiikki” (1781)-kirja 231
80-luvun teatterikorkeakoululainen Kari Kontio 20
Keskustelua politiikan tekemisen tavoista on hyvä lisätä platonilaisit-

tain pyrkimyksenä ”viisauteen”, eli kokonaisnäkemykseen elämästä ja sen 
reunaehdoista 23

”Kirjan ykkösroisto oli Aarno ”Loka” Laitinen”-lausuma 39 
”Sananvapaus kauppatavarana” (www.journalismi.info, 2003) 41
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Kari Karppinen 42,49,51,54,251
Presidentti Mauno Koivisto 367
”Keskustelu taistolaisten vaikutusvallasta mediassa” 43
Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kan-

tola 106, 106
Tutkija Anu Kantola 54,57,71,85,89,90,291
Miikka Keränen 61
”Immanuel Kant-kirjan sivulla 58 viite 28”,279
Kuningas Kaarle II 163 
Presidentti Urho Kekkonen 71,501
”Valtaosa kirkkokansasta” 137
Kepulandia 120,154,433
”Isopoika” Kalervo Kummola 312,314
Omaa etua härskisti ajava ikävä konsensushäirikkö 83
Näyttelijä Matleena Kuusniemi 127’
Emeritusprofessori Matti Klinge 136
Kulissien takana on jatkuvasti käynnissä ”kissa hiiri”-leikki toimittajien 

ja viranomaisten kanssa suuren maailman tyyliin 167
John Keeks sanoi pahan olevan pysyvä uhka ihmisten hyvinvoinnille 162
Amos Andersonin taidemuseonjohtaja Kai Kartio 307
Kymen Sanomat 434,439
Kepujournalisteilta vaadittavia ominaisuuksia 440

L
Toimittaja Kimmo Laakso 517
”Lainavaatteissa eli tällä kertaa Georg Lakoffin ajatuksien innoittamana” 

507
Toimittaja Markus Leikola 501
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Bruno Latour 458 
Luukas 508
Lensin ulos Suomen suurlähettilään residenssistä 449
Emilia Kuokkalan ja Pontus Purokurun kirja ”Luokkavallan vahtikoirat” 

(INTO 2016)-kirja 429 
Luftwaffen 370
Piispa Teemu Laajasalo 508
Lähiötylsimys 340
Toimittaja Veli-Pekka Leppänen 333
”Johdatus Hegelin lukemiseen” (Suom. Tapani Kilpeläinen, löytyy Geor-

ges Bataillen kirjasta Uskontoteoria (niin&näin 2016) 328
Urheilun eettisen keskuksen tutkimuspäällikkö Nina Laakso 314
Linnanmäen vapaaliput kokoomuslaisesta Päivän säätiöstä 313
Nuorena yksinäisenä naisena Astrid Lindgren 297
Joris Lammersin ryhmä tutki moraalista tekopyhyyttä neljässä eri tut-

kimuksessa 279
Georg Lukaz 270
Toimittaja Jarmo Liski 250
Edwin Linkomies 455
Diogenes Laertios 217
Scott Lilienfield 235
Toimittaja Jussi Lähde 467
Ranskan elokuva-arkiston perustajan Henri Langloisin ajatus, että tänä 

päivänä on välttämätöntä muistuttaa, ei sitä mitä on tehty, vaan sitä, mitä 
ei ole tehty, mitä olisi voitu tehdä, mitä on vielä tehtävä 191

Lappeenranta 437
Mika Lindqvist 295
Gottfried Liebnitz 231,275
”Iso Paha Susi”-puhkussa 253
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Markku Lehtinen 230
Liberalistinen lehdistöteoria 187
Lastenlinnan laajennuksesta 545
Keskisuomalaisen vihattu ja pelätty päätoimittaja Erkki Laatikainen 

205,437
Lycas 46
”Lehtisaareen kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti rakennettavista 

vuokrataloista-jupakka” 556
Pohjois-Karjalan lääni 343
Kansallisteatterin näyttelijä Jussi Lehtonen 548
Pandoran lipas 164
”Liberaalidemokraattisen ajattelun edistyksellinen teoria” 87
Liberaaliälyköt 78
”Liike nyt”-projektin onnistunut tiedottaminen ja markkinointi valta-

medioissa 20
Toimittaja Teemu Luukka 26,107
David Lynch 194
John Locke 28,163,274
Titus Livius 139 
Philippe Lacoue-Laberthe 29
Toimittaja Aarno ”Loka”-Laitinen 39, 40,452,470
Katja Lehtisaari 42
Kesken opintonsa jättänyt juristi Tapio Leisti 119
Porilainen luontaistuotekauppias Merja Lindström 112
Pyrkimys kielellistää Lacanin tavoin tiedostamattoman ja sen toiminnan, 

eikä hyväksy valtamedioissa ja mediatutkijoiden tarjoamia helppoja kouk-
kuja tai yksinkertaistuksia 97

Vankilapsykiatri Hannu Lauerma 74
Liberalismi.fi-nettisivusto 43, 245,408
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Laatujournalismi 46,103,127,128,206
Lenin 57,392,393,394,443
Jean-Francois Lyotard 330
Legendaarinen lappilaistoimittaja Tapio Vestinen 119,498
1920-luvulla ja 1930-luvun alussa Harold Lasswell - modernin kommu-

nikaatiotutkimuksen perustaja 88
Liberaalit 87
Lesbofeministit pelästyvät ja vetäytyvät kuoreensa 315
Patrik Lehtonen 295
Ivy Lee 189
Leviathan 75,76
Toimittaja Linda Laine 69
Toimittaja Jyrki Lehtola 70,73,99,309
Entinen pääministeri Paavo Lipponen 74,83,260,501
Walter Lippman 87
Toimittaja Lasse Lehtinen 464,467,501
”Oikean luterilaisuutemme ydin” 102
Elokuvaohjaaja Aku Louhimies 103,104,105,106,108,109,126,127,1

28,267
Suomenruotsalaistaustainen koomikko Jonas Gardellin puoliso Mark 

Lewengood 115
Manipulointi ja poliittinen lobbaus ovat tätä päivää 136
Newyorkilaiset lehtikeisarit (press baron) 188
Savolainen Erkki Liikanen 469
Suomalaisen politiikan Nätti-Jussi, ihmemies, joka hallitsee kaikki asiat 

ja tuntee kaikki, puhujanakin verraton 504
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M
Kirjailija Henry Miller 567
Montesquieu 539
Manilus 528
Anna Munsterhjelm 518
”Minun Loviisani - Mitt Lovisa” (Kulttuuriklubi 2011)-kirja 474
”Metallin lakko” 466
”Harvaan asuttuun maaseutu-Suomeen, jossa yksi patavanhoillinen 

maaseutupuolue, jonka levittämä ummehtunut maailmankuva nojaa leh-
mänpaskan ja kyykäärmeen virtsan sekoituksena olevaan valheiden verk-
koon, mikä sekä tekee sokeaksi totuudelle että kuuroksi, on myös pitkävai-
kutteinen myrkky”-lausuma 430

”Mediajohtaminen” (Gaudeamus 2015)-kirja 408
”Mediaräjähdys” (INTO 2011)-kirja 412
MI5 394
”Mobiloiden samalla koko englannin kielen”-lausuma 385
”Platonin Menon-dialogin hengessä” 353
Mediamoguli Robert McMurdoch 344
Manchester 344
Pihtiputaan mummon stereotypia 336
“Monarkian muruset” 325
Mustanaamio 258
Mediatalouden ja viestintäpolitiikan risteyskohtia 244
Robert Malone 209
MSN-uutiset 200,209 
”Minuuden rakentajat” -kirja 187,194,399
”Mediahistoria - viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta 

bitteihin” (SKS 2016) -kirja 185,207
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”Notkea moderni” (Vastapaino 2002)-kirja 162
”Mielihyväperiaatteen tuolla puolen” 151
John Stuart Mill 23,125,154,156
Paris Match-lehti 122
Alice Miller 357
Juhani Mattila 361
”Pragmaattinen mystiikka” 120
Mao 301
Juhani Mattila 288
Hesarin päätoimittaja Antero Mukka 109,110,
Montesquieun mielestä pyrkimällä vaikuttamaan ihmisiä voi harjoittaa 

yleistä hyvettä, joka ulottaa rakkautensa jokaiseen ihmiseen 109,129
#MeToo-kampanja 103,109,110,122,124,131,193,301,303,307
”Mediasuomettuminen” 100
Mars 137
Meille on syötetty takaraivoon kuvitellun kansalaisyhteiskunnan yhtei-

nen halu nauttia yhteisestä hyvästä 405
McIntyren uusaristotelismi 77
Mike Myersin härski jamesbond-parodia nimeltään ”Kultainen muna” 

ja sen ylikiihottunut jatko-osa 395
Time-magazine 121
Marxilaiset 87
Demariviestintäpäällikkö Pertti Mustonen 538
Michel de Montaigne 24,68,83,84,89,116,135,180,202,204,214,215

,451
”Mätämunan muistelmat” (Otava 1997)-kirjan kirjoittanut ja sen jäl-

keen itsensä hotellihuoneessa tappanut Hesarin menneiden aikojen loiston 
huipputoimittaja Seppo Heikinheimo 37

Liittokansleri Angela Merkel 17,121
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MTK 113 
Mielipidevaikuttaminen 19
Mediaviikko-lehti 43
Machiavelli 75,87,359,460
Karl Marx 80,174,462
”Media on hankkiutunut eräänlaiseksi ylimuistoista nautintaoikeutta 

hyödyntäväksi sananvapauden rälssisäädyksi, kun se modernissa yhteis-
kunnassa kieltäytyy alistumasta käyttäytymissääntöihin, joita edellytetään 
kaikilta yhteiskunnallisilta toimijoilta ja liike-elämän yrittäjiltä”-lausuma 42

Mennyt maailma ei ole ollut mikään onnela 33
”Macron on tällä hetkellä Eu-johtajien kiistaton ”aurinkokuningas”-lau-

suma 18
Turkka Mali 9
Robert Malthus 75,80
Persukansanedustaja Leena Meri 74
”Mediakontrolli” (Sammakko 2003)-kirja 51,564
Millainen on uuden median suhde demokratiaan? 46
Sosiaaliset mediat 18
”Systemaattinen ja pitkään jatkunut häirintä sosiaalisessa mediassa” 11
Totuutta yleisistä faktoista välittämättä omiin tarkoituksiinsa tehokkaas-

ti käyttävien perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä 11
Mainostajat ja suuri yleisö ovat jo siirtyneet nettiin 12
Henri Mutasen mielestä juttu oli ”noloa ja asenteellista journalismia” ja 

jälleen lisää miinusta Hesarille 13
Median valta-raportin mukaan vuodelta 2007, kolme neljästä haastatel-

lusta katsoi median vallan kasvaneen 49 
Tavalliset mediakuluttajat 13
Jani Marjomäen mukaan ”homma alkaa mennä jo todella hämmentä-

väksi” 15
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Raine Matveinen osuu kirjoituksessaan naulan kantaan 15 
Utilaristinen näkemys 23
Mediakratia 28
Mainos&Markkinointi-lehti 161
”Marktwainlaista journalismia” 38
”Median käyttäytyminen ei kestä kritiikkiä. Media itse torjuu oman 

vastuunsa yhteiskunnallisena toimijana, kun se haalii itselleen tuomarin 
valtaa”-lausuma 41

Janne Martikainen 54
Maaginen 2.2 miljoonan luku mediapeittävyydestä 69
”Moderni yhteiskunta voidaan nähdä vapauden kertomuksina, jossa yh-

teiskunnan eri ryhmät ovat vuorotelleen luoneet itselleen toivoa antavan 
mielikuvituksen yhteisestä taistelusta ja matkasta vapauteen”-lausuma 90

Moraalifilosofit 98
”Mielikuvien maailma -miten mediajulkisuutta muokataan ja imagoja 

rakennetaan” (Inforviestintä 1996)-kirja 537 
Moskova 99,382
Moliere 116,218,332
Mediakritiikkiä 99
MTV3 168,260,314,351
Mukajournalismi 118
Vakooja Donald Mclean 394
Moskova 101,450
Filosofi Herbert Marcuse, joka tunnusti modernismin tyhjäksi kuoreksi 

imemän nykyihmisen sieluntuskan teoksessaan ”Yksiulotteinen ihminen” 
111 

Monopolien ja auktoriteettien toiminta on poikkeuksetta totuutta vää-
ristelevää ja haitallista yksityiselle mielipiteelle 126

Toimittaja Pekka Mykkänen 17
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Olavi J. Mattilan vakoojapoika 449,450
”Paholainen ja Metapaholainen” 211
Moraalinen eliitti 255 
Sosiologi Robert Michels 271
Mika Malirannan ”Markkinatalouden pro -teesit” 464
Maracaibo 448
Simon Sebag Montefiore 372
Hiihtäjälegenda Mika Myllylä 499
Le Monde diplomatique 412,430
”Männynkävyt ja risut”-ideologiaan perustunut henki sekä sen aidoim-

mat puolustajat, vahvasti kotiseutuhenkiset ja kesätoimittajatasoiset karjak-
kojournalistit, jotka kävivät töissä toimittajina vain jos lehmä- ja peltoasiat 
tai eri kirkkokuntien keskinäiset kähinät eivät sitä häirinneet, sillä toinen 
vitsaus tyhmyyden lisäksi näillä erämaapelloilla oli ankaraan kristillisyyteen 
naamioitu elämänkielteisyys ja lupa kiusata toista kunnes kiusattu muutti 
pois tai ampui vapaaehtoisesti kuulan kalloonsa jossain syvissä koskemat-
tomissa umpimetsissä rajan takaa tulleiden nälkäisten venäläiskarhujen 
seurassa”-lausuma 439 

N
Turkulainen kauppaneuvos ja Paavo Nurmen Matti-poika 544
Norjan television suosituin ohjelma, ”Anne Grosvold”-talkshow 499
”Norsunhoitajien lapset” (Tammi 2011)-kirja 493
”Ne - kohtaamisia perus-Suomessa” (Otava 2011)-kirja 478
Nyyrikki-lehti 434
Robert Nozik 406
Matti Nykänen 385
Porin taidemuseonjohtaja Esko Nummelin 307
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Norja 251
Nykyfilosofia on tunnustanut tämän subjektiivisuuden ongelman ylei-

sesti, jolloin ”minä”näyttäytyy jonakin, jonka mukaan asiat ovat niin kuin 
ne näyttävät olevan, ja ongelmallinen ”minä”muuttuu tietoiseksi, itseensä 
kohdistuvaksi tutkinnan kohteeksi 221 

”Nietzschen jälkeen”(niin&näin 2008)-kirja 201
Presidentti Richar M. Nixon 193,381,382
Elokuvaohjaaja Lasse Naukkarinen 241
”Nikomakhoksen etiikka”-kirja 122,355,470
Häikäilemättömimmät narsistipsykopaatit 120
Newton 90
Napoleon 405
Toimittaja Anna-Stiina Nykänen 325
Outi ja Kalevi Nyytäjä 313
Suomen oikeistolaisin toimittaja Arto Nyberg 311
The Newsweek 121
Nietzsche 31,56,87,94,116,134,150,181,189,190,201,202,205.211,2

37,257,271,287,288,297,300,322,330
Kostonjumala Nemesis kansanviisaudessa 33
Newton 363
”Neznaja pravda” 9
Hannu Nieminen 42,46,408
”Natsimyytti”-kirja 269
Perttu Nousiainen 153
Toimittaja Risto Nordell 508
Neuvostoliitto 51, 101,380,391,392,393,430,537,539
”Negatiivisesta ja positiivisesta vapauskäsityksestä” 50
Toimittaja Harri Nykäsen ”Likainen Harry” (Docendo 2016)-kirja 50
Eino Nurmisto väitti somessa valheellisesti, että QX puolustaa rasistista 
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vihapuhetta 61,62
1800-luvun nationalismia 55
Natsipropaganda 57
Nipsissä (Norges Internasjonale Presse Senter) Oslossa 119,498,560,
Televisiosta on tullut nykyajan ”Nemesis”-kostonjumala 105
Suomen näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko 106
Kansallisen työväenpuolueen kansanedustaja Harold Nicholson 367
Professori Kaarle Nordenstreng 245
”Nöyryytys” (Kirjapaja 2017)-kirja 288,361,508
Oliver Stonen ”Nixon”-elokuva 381
Toimittaja Lauri Nurmi 403,485
Norjalainen asiantuntijalääkäri Inggard Leirem 499

O
Orleansin Neitsyen kärsivää hiljaisuutta 563
”Oikeistolaisuuden vaara” 504
Oslo 498,515,559,560
”Objektiivisuus”-artikkeli 455
Georg Ots 426
Orwellin tarkoittama uuskieli ”oceania” 349
”Presidentti Kekkosen oivallus” 343
Ovelan retoorikon tavoin 258
”Kun oma lapsi tekee vilppiä, häntä ei pidä puolustaa valheella”-lausuma 

216
Claus Offren ”The Utopia of the Zero Option” -kirjoitus 175
Kymenlaakson maakuntamuseon oppaana 146
”On Liberty – Vapaudesta”-kirja 125
Onnistunut valhe on aina petos. Se edellyttää sellaisen esittäjän, johon 
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luotetaan ja joka vaikuttaa rehelliseltä 136 
”Oma koira puri toimittajia Saksassa” 122
”Oikeudenmukainen turvapaikkapolitiikka - nyt!” 269
”Opettaja otti poskeen”... 15
Onko valehtelun määrässä ihmisten välisiä eroja miksi ihmiset oikeas-

taan valehtelevat 74
Onko Petra Vuori oikeassa ennustuksessaan: ”Hesari - valtakunnan pää-

lehti? Taitaa Hesari aikakausi ohi, kun on varaa palkata pelkkiä keltaisen 
lehdistön toimittajia. Huh huh - tosi monta uutisankkaa olen viime aikoina 
kuullut siinä julkaisussa olevan” 16 

Professori Markku Ojanen 32, 74,78,96,97,98,102,103,104,129,208,
216,218,223,238,245,272,273,299,301,304

Operaatio aavikkomyrsky 57
”Orlando”(Kulttuuriklubi 2016)-kirja 58
”Obituares” 348
”Onnellisuus on sitä, ettei tarvitse haikailla menneisyyttä eikä tulevai-

suutta” -lausuma 74
The Morning Post 82
Toimittaja Teppo Ovaskainen 83
Napinpainallusdemokratian syvimmän olemuksen rivikansanedustaja” 

Ulla Parviainen 113 
Standard Oil-yhtiö 189
”On kätketty maailma, josta meidän maailmamme on vain häivähdys, 

tämä kreikkalaisten välitön mielikuva: jumalat elävät siellä”-lausuma 237

P, Q
Lapin läänin entinen maaherra Hannele Pokka 525
”Postmoderni ihminen ajautuu organisaatioiden ja järjestelmän sisään 
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niin, että kaikki on samalla kertaa oikeudenmukaista ja epäoikeudenmu-
kaista, ja lisäksi koko ajan muuttumassa toiseksi muuksi”-lausuma 514

”Kymmenen polkua populismiin”-pamfletti vuodelta 2013, 506
”Perussuomalaisten hajoamisen historia” (INTO 2017)-kirja 485
”Työmies Matti Putkosen pahanhajuiseen henkeen” 478
Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa 475
Don Quijote 473
Paul Erik Korvela ja Johanna Vuorelma pohtivat Dosendon 2017 julkai-

semassa kirjassa ”Puhun niin totta kuin osaan”, luvussa ”Teoista sanoihin 
- mitkä faktat, mikä totuus”, samaa aihetta otsikon ”Totuudenjälkeisen” 
ajan jäljillä 460

”Propagandaväitöskirja” 453
”Punavihreä kupla” (Suomen perusta 2015)-pamfletti 477
Quitoon Kolumbian pääkaupunkiin lentäviä perulaisia transvestiitteja, 

jotka työskentelivät päivisin partureina ja öisin huorina Pariisin pahamai-
neisissa kortteleissa 449 

”Se, että paha ei ole mitään ei johdu siitä, että vain hyvä olisi olemassa 
ja tuottaisi olemista, vaan päinvastoin siitä, ettei hyvää ole olemassa sen 
enempää kuin pahaa ja että oleminen (kuten kepulaisten sisään verenkier-
toonsa elimelliseksi osaksi jo äidinmaidosta hengittämä tuore lehmänripuli) 
on hyvän ja pahan tuolla puolen”-lausuma 447

”Possu joka halusi tulla syödyksi -ja 99 muuta ajatusleikkiä” (Ajatus-kir-
jat 2007)-kirja 427

”Perussuomalaisten hajoamisen historia” (INTO 2017)-kirja 403
Rikostoimittaja Minna Passi 421
Päivälehti 408
Potsdamin konferenssi 399
Puola 392
Vakooja Kim Philby 392 



613

Norman Mailerin”Porton haamu”-kirja 382
”Kuninkaan puhe”-elokuva 373
Presidentti J.K. Paasikiven ärhentely ja yletön sikarien polttelu sekä kal-

liiden tärpättien lipittäminen 367,391 
Punch-satiirilehti 365
Plutharkoksen ”Kuuluisien miesten elämänkertoja”-kirja 348
”Valhe ja politiikka” (Gaudeamus 1995)-kirja 343
Poliittisesta korrektiudesta 338
”Paljastusjournalismia” 258
Pohjoismaissa 338
”Psykopaatit ympärilläni -kuinka tunnistaa ja välttää manipulointi” 

(Ateena 2018)-kirja 235
Filosofi ja kriittisen rationalismin kehittäjänä tunnettu Karl Popper 

kannusti kirjassaan ”Arvauksia ja kumoamisia”, rohkean järjen käyttöön 
kehittämänsä kriittisen rationalismin hengessä. Popper ajatteli tiedon edis-
tyvän olettamusten eli arvausten kautta, joita kontrolloi kritiikki eli ku-
mousyritykset 227

Plotinos 228
Hesarin kulttuuritoimituksen tuottaja Jukka Petäjä 301
J.K. Paasikivi 223
”Pygmalion”-näytelmä 374
Platonin kootut teokset 349
Politiikan ja filosofian luominen Kreikassa oli ensimmäinen kerta kun 

kollektiivisen ja yksilöllisen autonomian projekti nousi esiin historiassa 355
Pekka Piri 302
”Pelle Pelottoman pikku apulaisen sähkölamppupäässä” 363
Presidentti Sauli Niinistö 336,494,550
Platonilainen todistus olioista 220
”PR” (public relations) 188
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Numero 09-1221, 558
Pennyssylvanian rautatieyhtiö 189
Radiopersoona Joni Nikula 550
”The Post - muistutus journalismin tehtävästä”-kirjoitus 185
Saksalainen niin sanottu ”populäärifilosofia” 181
Psykopaattilurjusten valtaantulo 169
”Petos ja itsepetos ihmiselämässä” (Terra Cognita 2011) -kirja 166
Paha tahto edellytti harkintakykyä ja tekojen seurausten tiedostamisesta 

135
Populistit 124
Tampereen yliopiston emeritusprofessori Jukka Paastela 343
Ilja Peltonen 309
Ulkoministeri Pertti Paasio 449
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi ”Alepa” Pajunen 554
Postipankki 537
”Vuoden perseennuolemisen palkinto!” 555
”Punavihreä kupla” 268
“De Praescriptone”-teos 108
Terho Pursiainen 255
Suuri persukusetus 103
”Politiikka”-kirjan teokset VII: Aristoteles (Gaudeamus 2012) 269
Paavali (Filosofi Badioun Paavali on mielenkiintoinen kärsivänä runoili-

jana riisuttuna loistosta ilman kristillistä sädekehää päänsä yläpuolella, sillä 
Pascalin vahvassa epäilyn imussa ateistina Badiou yrittää herättää Paava-
lin henkeen uutena Lenininä, jolle Kristus olisi ollut monimielinen Marx 
(tätä mielikuvaa jalostettaessa, Paavalista tulee nykyajan esikuva toimittajille 
totuuden etsimisessään). Munkki ja Itä-Suomen yliopiston itäisen syste-
maattisen teologian ja patristiikan professori, Serafim Seppälä lipsauttaa 
vahingossa rivien välistä miksi kristityt ovat menettäneet älyllisen aloitteen 
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lopullisesti kiinnostavina keskustelukumppaneina ”Valo jää-Dostojevski, 
Gibran, Kazantzakis ja Jumalan mysteeri” (Kirjapaja 2011)-kirjassaan siitä 
miten teologian yksi perustehtävistä on joskus ollut yritys rakentaa siltoja 
uskon ja tieteen (se ei kyllä varsinaisesti näytä toteutuvan edes äärivan-
hoillisen ja typerästi käyttäytyvän ortodoksiarkkipiispa Leon puheissa ja 
toimissa omiensa keskuudessa), hengellisen ja rationalistisen maailmanku-
van välille: ”Nykyään teologit ovat kuitenkin pitkälti antaneet periksi mo-
dernin tieteen, erityisesti luonnontieteiden haasteiden edessä. Teologeilla 
on taipumus joko ghettoutua vanhojen kysymysten ja käsitteiden pariin 
tai ryhtyä todistelemaan tieteellisyyttään alkamalla kritisoida kristinuskon 
pilareita. Kummankinlainen laiminlyönti voi tapahtua huomaamatta tai 
hyvässä tarkoituksessa, mutta molemmissa tapauksissa maailmankuvan suu-
ret kysymykset jäävät odottamaan vastauksia, etsijät suuntaavat pois heidän 
luotaan. Viime vuosikymmeninä elämän syvintä merkitystä onkin etsitty 
enemmän taiteen kuin uskonnon piiristä. Tämä on Seppälän johdatus kir-
jansa ensimmäisessä luvussa ”Dostojevski tiedemiehen ja teologin silmin”, 
ja vaikka se on lähellä historismin arkkivihollisen Hayden Whiten tulkin-
taa, mutta kuulostaa ontuvalta ja niin moneen kertaan kuululta selittelyltä 
- rivien välistä voi aistia yllätyksekseen Herakleitoksen määritelmän Delfoin 
oraakkelista, ”joka ei puhu eikä vaikene vaan vihjaa”, ihan kuten Seppäläkin 
tekee kun hän väittää Dostojevskin olevan kaikkein tehokkaimpia sidosai-
neita tieteellisen ja uskonnollisen maailmankuvan välillä, ja vieläpä erittäin 
antoisa kummastakin näkökulmasta. Tuekseen väitteelleen hän ottaa Albert 
Einsteinin toteamuksen, että Dostojevski on antanut hänelle enemmän 
kuin kukaan tiedemies. Perinteisesti otettuna kyseessä on tyypillinen järki 
vastaan uskomukset -taistelu.) 58,102,219,317,320,328,330,331,508

”Parlamentarismi retorisena politiikkana”-kirja 455
Petrarca 139 
Porfyrios 228
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Pitkä vuosisata (1789-1914) 82
Parmenideksen mielestä järki osoitti, ettei mikään voinut muuttua 

36,287 
”Peppi ja Sokrates - filosofinen matka Astrid Lindgrenin maailmaan” 

(Kirjapaja 2003) -kirja 32, 287,410
”Politiikka on rikki, on huono slogan” 22
Peppi Pitkätossu 33,32,35, 285,288,290,410,423
Protagoraan alussa 89
Qx 61,62,313
Querelle-festivaali 62,66
Paradiastole 70
”Pessimistin elämänviisaus” (WSOY 1965)-kirja 407
“Immanuel Kant-radikaali paha - pahe eurooppalaisessa perinteessä” 

(toim. Ari Hirvonen ja Toomas Kotkas (Loki-kirjat 2004)-kirja 230,431
Näyttelijä Tiina Pirhonen 105 
”Tekstistä politiikkaan” (Vastapaino 1988)-kirja 298
Vuonna 1985 ilmestynyt ”Pohjalla”-kohukirja 529 
Platon 21,25,31,55,75,84,86,87,89,91,92,93,111,114,116,138,148,1

49,150,205,211,223,228,271,276,287,290,339,349,357,359,385,415,4
60,564

”Punaista uhkaa vastaan” 53
”Pieni kirja Pahuudesta” (Atena 2011)-kirja 152
Pohjalainen 118
Salainen puutarha 349,462
Toimittaja Timo Puttonen 240
Päätoimittaja Peter Preston 101
Pythagoraan ajattelu 92,175,285
Pohjolan Sanomat 119,502
”Subjektiivisesta käänne”520
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Toimittaja Suvi Puukangas 74
Pietari 101
”PPI-R eli Psycopath Personality Inventory-Revised” 235
Venäjän mielivaltainen diktaattori Vladimir Putin 

99,100,101,254,394,395
”Kansa on aina käsittänyt, että toimittajat ovat kallellaan vasemmalle 

enemmän kuin kansa.” 43
Perussuomalaiset 43
Kepulainen tv-pomo Pertti Paloheimo 502
”The Post”-elokuva 166,191,210,335
Professori Heikki Patomäki 18
Pääkirjoitustoimittaja Erkki Pennanen 99
Komsomolskaja Pravda 101
Suomea vaivaa sanavapauden ”todellinen puuttuminen” -sananvapautta 

joko on tai ei eikä mitään siltä väliltä, eikä niin kuin Suomessa valtamedian 
itsensä poliitikkojen suostumuksella kehittämä julkinen säätelyjärjestelmä 
antaa tahallaan suuren yleisön ymmärtää 11

”The Post”-elokuvassa tyypilliseen Hollywood-tyyliin hurskastelevat 12 
Pythia-nimisen papittaren käsittämättömiä jolkotuksia Delfoin oraakke-

lin ennustuksina kansalle tulkkaavia pappeja, joiden kansa uskoo selittävän 
tämän ajan Apollonin, joka tietää kaiken 36

Pressiklubi 43,54
Don Quijote 179
”Puhujasta”-kirja 366,402
The Washington Post 121,167,200,210,565
Pönäkkäjournalismi 119 
Pascal 116,322
”Pako vapaudesta” -kirja 370
Roomalainen puhetaidon opettaja Quintilianus 24,180,463
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”Painokoneet seis - kertomuksia uuden journalismin ajasta” (Teos 
2011)-kirja 46,95,433

Propaganda 53,57,85,117, 
”Palauttaa kaikki eettiset arvot valtavaateiksi, ja tulkitsee kaiken eettisen 

argumentoinnin poliittiseksi manipuloinniksi”-lausuma 56
Professori Kari Palonen 70,71,298,299,455
Matt Ridley 81
Proust 116
Poseidon 452
Kirjailija Erno Paasilinna 380
Toimittaja Mikko Puttonen 240
”Presidentin miehet”-elokuva 195
Leena Paavolainen 141
Kirjailija Anne Sexton 266
”Radikaali paha” 150,151 
Pentagonin-paperit 185,210
Pulitzer–palkinto 193,266
Perun korruptiosyytösten ryvettämä 79-vuotias presidentti, Pedro Pablo 

Kuczynsk 240
Peking 382
”Petos ja Itsepetos”-kirja 415
”Plittiklikki” Selitykseksi siitä miksi olen ”pahan pojan maineessa” entis-

ten Aikauslehtienliiton puuhanaisten, Kaija Plitin ja Anne Kähkösen silmis-
sä on siinä, että 2007 siirryttyäni Helsingin kaupunginkanslian viestintä-
yksikköön tiedottajaksi tyhmyyksissäni siirryin liiton jäseneksi (tiedottajat 
olivat liiton jäseniä ja muodistivat kai jonkun ”työhuonekunnan”, mikä 
oli vain nimellistä, sillä mitään yhteistä tiedottajilla ei ollut muuta kuin 
keskinäinen viha, kateus ja ylempien nuoleskelu ja pomojen pokkurointi). 
Olin tavannut Pressiklubilla liiton toimistohenkilökuntaa, jotka käyttäy-
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tyivät kuin ”isäntä talossa” panetellen ilkeästi toimittajia, joiden mielipi-
teet ja maailmankuva eivät heitä miellyttäneet. Muistan miten ilkeitä ja 
häijyjä he olivat ja miten he juominkiensa keskellä yrittivät pitää hauskaa 
kustannuksellani. Lopullisesti sain heistä tarpeekseni kun he haukkuivat 
minulle erästä tunnettua toimittajaa, joka sattui olemaan hyvä ystäväni. 
Kummaa jengiä. Taisivat olla jonkinsortin demareita. Liitolla oli samaan 
aikaan lähestymässä liittokokous. Menin liittokokoukseen, mikä oli hyvin 
juntattu etukäteen toimistojengin toimesta, ja yritin saada kapinallishenki-
siä toimittajia asettumaan ”Plittiklikin” ehdokkaan vastaehdokkaaksi, jotta 
olisimme voineet mittauttaa toimistojengin luottamuksen ja saada elävään 
demokratiaan kuuluvan opposition henkiin. Toimittajakollegani kuitenkin 
pelästyivät olinhan tuikituntematon heille. Lopulta jouduin itse julistautu-
maan puheenjohtajaehdokkaaksi. Pidin pitkän puheen jäsendemokratiasta 
ja pluralistisista moraaliarvoista sillä seurauksella että sain vastaani vain 
vaivautuneita ilmeitä ja ”eiköhän siirrytä jälkiruokaan” otsanrypistyksiä. 
En saanut tietenkään yhtään ääntä ennalta sovitun puheenjohtajaehdok-
kaan tullessa valituksi yksimielisesti. Sen jälkeen muutuin ”persona nongra-
taksi” ja uhaksi ”Plittiklikille”. Kun Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys 
ja Aikauslehtienliitto yhdistyivät, ”plittiklikki” sai lopullisesti vallan. Sen 
jälkeen en ole saanut mielenosoituksellisesti yhtään vastausta sähköpostitse 
esittämiini kysymyksiin eikä kirjojani ole mainostettu uuden yhdistyksen 
”Helsingin seudun journalistien” jäsenlehti Lööpin sivuilla. Se siis jäsende-
mokratiasta yhdistyksessä missä nämä ”naispuoliset toimistoputet” pitävät 
jäsenistö selän takana pilkkanaan. Anne Kähkönen on Journalistisen kult-
tuurin edistämissäätiön (Jokes-säätiö) asiamiehenä onnistuneesti torpannut 
kahdeksan vuoden ajan kaikki apurahahakemukseni milloin mihinkin syy-
hyn vedoten. Kähkönen ei vastannut edelleenkään viesteihini, mutta Plit 
vastasi pakon edestä valehdellen, ja siksi kirjoitin yhdistyksen uudelle pu-
heenjohtajalle, Hesarin toimittaja Marjaana Warmavuorelle seuraavan säh-
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köpostin:”Sain tänään vastauksen eilen Kaijalle esittämiini kysymyksiin. Ja 
kuten arvelinkin Kaijan puolustautuminen syytöksiini on ”clintonmainen” 
suojapanssari vastauksena: ”sain sinulta nyt ensimmäisen viestin”, mikä on 
tietenkin täyttä puppua. Sähköpostistani löytyy pelkästään tältä vuodelta 
kaksi sähköpostia osoitettuna hänelle koskien näitä kirjakysymyksiä. On 
vaikea sanoa johtaako toimisto yhdistystä vai sinä, niin ainakin oli Aika-
kauslehtien toimittajien liitossa, jossa nämä puuhakkaat naiset sopivat kes-
kenään kavereistaan Pressiklubilla aina seuraavan vuoden puheenjohtajan, 
aina mahdollisimman heikon tietenkin ja johdateltavissa olevan tunnetuin 
seurauksin. Toivon ettet olisi susi lampaiden vaatteissa vaan päinvastoin ja 
laskisit sormesi laulun mukaan joka erälle ja kysyisit: miksi tämä on näin? 
Liitto olikin kaikkea muuta kuin nimensä mukainen. Se oli näiden terha-
koiden toimistotyttöjen jengin muodostama seurusteluklubi, jossa ei sääs-
telty sanansäilää kuin pahaisessa juorukerhossa kun arvosteltiin toimittajia, 
jotka eivät ajatelleet samoin (onneksi eivät kirjoittaneet samoin: Kaijan 
kökkökielellä tehdyistä vastauksista puuttuvat kiusallisesti aina possessiivi-
suffiksit) miellyttäneet tätä porukkaa. Plitin lisäksi siihen kuului Jokesissa 
nykyisin puuhaileva Anne Kähkönen. On monia muitakin toimittajia li-
säkseni, joita ottaa kupoliin tämän porukan paskanpuhumiset. En ole ai-
kaisemmin näistä viitsinyt edes puhua. Tuntuu jotenkin niin pikkumaiselta 
ja halvalta. Me emme vaan anna yleensä näiden pikkutekijöiden vaikuttaa 
suurempien kokonaisuuksien edessä. Sitä paitsi työmme, ainakin minun, 
on ollut tarpomista ikävien henkilöiden ja valheiden verkon höttöisessä 
maailmassa. Lisäsin tämän episodin IISALMEN SANOMAT JA MUITA 
MEDIAESSEITÄ-kirjaani. Olenkin kirjani omistanut juuri näiden ilkeä-
mielisten tyhjänpuhujien uhreille: ”Omistettu kaikille niille toimittajille, 
jotka ovat joutuneet parivaljakko Kaija Plitin ja Anne Kähkönen hampai-
siin entisellä Pressiklubilla.” Minusta se on hyvä kosto ja ainoa mihin voin 
ryhtyä. Enempää en teitä häiritse enkä aio tulla kokouksiinne sillä en viihdy 



621

tuollaisten ihmisten seurassa. Lööppiä en halua enää itselleni. Marjaana 
varoitan sinua. Vaikka entinen HSY oli iso ja voimakas ja siihen kuului 
maan parhaat toimittajat, katso nyt hieman tämän lööperi-lööppi-Plitin 
perään. Olen ihan varma etten turhaan tässä sauhua (ei savua ilman tulta). 
Oman kokemuksen mukaan hän juoksee kaupungilla mahtailemassa ja 
leveilemässä vallallaan moittien muita ja marmattaen (lue mitä olen kir-
joittanut Robert Michelsin kirjoittaneen organisaatioiden laeista: pätevät 
vallanhimoiseen Plittiin kuin nyrkki silmään) Aikakauslehtienliitossa eivät 
päättäneet jäsenet vaan ”Plittiklikki”, ja jälki oli sen mukaista! Enempää 
en nyt rasita sinua tämän tyhjänpäiväisen asian tiimoilta Marjaana vaan 
toivon sinusta oikeudenmukaista, jämäkkää sekä työteliästä puheenjohta-
jaa yhdistyksellemme. Ihmisiä emme voi muuttaa mutta voimme yrittää 
suitsia pahaa mikä rehottaa ympärillämme vilpillisissä luonteissa huonona 
käytöksenä ja ilkeinä juoruina.”

R
Rkp 556 
La Rochefoucalt 472
”Mikä niitä riivaa?”-kirja 506
Riihisäätiö 453
Antoine Roquent 424
Rikostoimittaja Susanna Reinboth 421
”Tarkkailla ja rangaista (Otava 1980)”-kirja 381
Filosofi Bertrand Russel 377
Jakobiinijohtaja Maximillian Robespierre 361
Thomas C. Reeves ”A Question of Caracter-A life of John F. Kennedy” 

(Bloomsbury 1991)-kirja 266
Ranskalaisfilosofi Ranciere 264
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Machiavellin”Ruhtinas”-kirja 234,359,362
Max Reinhardt 181
Jope Ruonansuun näköinen ja bennyhillkatseisen näyttelijä, Gary Old-

manin esittämä Sir Winston Churchill 363,386
Jari Rantala 295
Rovaniemi 437
Reporadio 184,246
Filosofi Richard Rorty 165,304
Retoriikan toinen kirja 134
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne 336,434
Kenneth Roth 123,124
Richardinkadun kirjasto 548
Kirjailija ja filosofian tohtori Tiina Raevaara 402-425
Ruotsin Kansallismuseo 295
Helsingin kaupunginteatterin entinen hallintojohtaja Risto Ruohonen 

305
Kuningas Rikhard III 130
Erasmus Rotterdamilainen 102,116,139
”Rawlsin kvasikantilainen oikeudenmukaisuusteoria” 77
Roomalaiset upottivat suohon sellaiset epämiellyttävät ihmiset, joiden 

teot eivät kestäneet päivänvaloa 34 
RFSL:n syrjivä transtyöntekijä 64
Oikeustieteiden kandidaatti Jyrki Raina 5,435
Keke Rosbergin äiti Iisalmesta 5 
Suomen Kuvalehti 182
”Mia Roine ihmetteli, miten merkillisen negatiivinen asenne Hesarilla 

on ollut” 13
Valtion ja lakien rajamailla 359
”Kuvitelma tasa-arvosta romahti” 303
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Thomas Reid 181
Ruotsi 23,114,239,337,340
Ranska 124,190,320,369,399
Ruotsin kuninkaallinen akatemia 115
Filosofi Jean-Jaques Rousseau 75,76,153,272
Radio Suomi 27  
William Shakespeare 234
Ruotsin taidehallinnon järjestämässä kaksipäiväisessä queerseminaarissa 

Tukholmassa 64
Terence Range 71
Tukholma 64,498
Presidentti Franklin D. Roosevelt 86,364,392
Kirjailija Salaman Rushdien sanat: ”Sananvapaus on kaikki. Se on koko 

peli. Sanavapaus on elämä itse” 101
Runousoppi 257
Heikki Riihijärvi 490 
Erkka Railo 475
Ignacio Ramonet 412,430

S
”Surullisen hahmon ritari” 504
Fasisti Pekka Siitoin 490
”Soinin kupla” (Into 2015) -kirja 480
”Soini pyörii oman paisuneen egonsa ympärillä tyhjäkäyntiä. Hän on 

epätoivoinen ja hukassa, koska on töykeä ja yrittää esittää kovista, hän 
haukkuu kaikki joista ei pidä, ja jotka ovat hänen urallaan uhkia, kuten 
BB-talossa julkisuuteen tullut avoin homo Sebastian Tynkkynen, josta tuli 
myöhemmin perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja ja halla-aholaisen 
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siiven tärkeä yhteistyökumppani ja tukija. Kirjassaan ”Peruspomo” Soini 
lyttää Tynkkysen täysin”-lausuma 481

Suomen Kuvalehden toimittaja Leena Sharma 478
Saksalainen filosofi Peter Sloterdijk eritteli jo 1983 julkaistussa teokses-

saan ”Kyynisen järjen kritiikki” aikaamme määrittävää omanlaistansa kyy-
nistä logiikkaa. Kyynikko ei ole tyhmä tai tietämätön. Sen sijaan olosuhteet 
ja ilmapiiri ohjaavat hänet toimimaan tavalla, jota vastaan hyvin tiedetyt 
tosiasiat puhuisivat 462 

Euroopan invenstointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb 435
Edvard Sais 425
”Skuupin tie kirjahyllylle tietokirjoista” 403
Salainen palvelu SIS 394
Spectator-lehti 367
”Setsuanin hyvä ihminen”- näytelmä 261
Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen 307
Jonathan Swift 294
”Sosialidemokratisoitui”-painajainen 340
Todellista sosiaalidemokratiaa kun varkautelainen demarikansanedustaja 

ja entinen sisäministeri Kari Rajamäki sai persujen kanssa estettyä paperit-
tomien oikeudet perusterveydenhuoltoon 286 

Pitää myös muistaa, että vuonna 1187 kun sulttaani Saladin valtasi Je-
rusalemin, hän säästi kristityt, huolimatta mitä oli aiemmin tapahtunut 
kristittyjen toimesta kaupungissa 286

Carl E. Schorsken sanoin voisi hyvin kuvata enemmänkin imperiumiksi, 
jossa eliitti vieraantui todellisuudesta, taide rappeutui konstailevaksi pra-
meiluksi ja kieli menetti merkityksensä 276

Edward Snowden 253
Toimittaja Salla Vuorikoski 250
Saksalaisen papin kanssa 449
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Sofokles 234  
Johannes Salminen 233 
Schiller 231 
SDP 336,453,465
Skolastikko Alanus Lilleläinen puhui auktoriteettien ”kääntyvästä ne-

nästä”, jota voitiin kääntää moneen suuntaan 221
Stoalaisuus 217,219,228
Taisto Sinisalo 490
Näyttelijä Meryl Streep 198,335
Syyria 254
Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom 537
Michael Schudsen 188
Filosofi Arthur Schopenhauer 236,273,407
”Skotlantilainen koulukunta” 181
Senaatintorin uudenvuodenjuhlien äänentoistopalveluista ilman kilpai-

lutusta 549
”Kirje suvaitsevaisuudesta (A Letter On Toleration)” sekä ”Kaksi tutkiel-

maa hallitusvallasta (Two Treatises on Goverment)” 163
”Moraalinen suuttumus” 268
Suomen Kuvalehdessä pakinoiva toimittaja Pekka Ervastin 23.3.2018 

otsikolla ”Koiruuksia”- kolumnin kepuosuus 153
SAS-hotelli Helsingin rautatieaseman vieressä 559 
”Saarnaajan kirjassa” (8: 11-12) 103
Ylipormestari Eeva-Riitta Siitonen 538
Adam Smith 80,380
SNYFFin Helsingin aluetoimistossa 537
”Sorsan mahdollinen ja piiloteltu homous” 466
Helsingin roskiksista, puhtaasta ilmasta, jätepaperista ja kertakäyttöas-

tioiden kiellosta sekä kanadanhanhien jätöksistä 24/7 vastannut täysin tur-
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ha apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri 541-542,551
Helsingin sanomalehtimiesyhdistys 555
Suomi 124,205,233,256,288,409,430,461
Jimmy Somerville (ei se sama Jimmy Som(m)erville: Ronsky Beatin 

kuuluisa kontratenorilaulaja ja solisti 224
“Srupulositas”-käsite 121 
Abortinvastustaja Timo Soini 289,475
Upton Sinclair 196
William Shakespeare 116,130
Hesarin toimittaja Anna-Mari Sipilä 268,280,282
Kainuun Sanomat 118
Sokrates 34,59,68,91,92,93,94,95,114,148,202,203,211,285,290,322

,326,345,353,385,410,443,528,562
Seneca 67,77,135,
S-bonukset 443
Filosofi Jean-Paul Sartre 222,223
Savon Sanomat (Mullikkasbladet) 118,206,241
Schelling 111 
Spinoza 111,131,447,
Toimittaja Saska Saarikoski 185,198,435
”Sanomalehdet tuottavat kansallisia mielikuvayhteisöjä, jotka tuottavat 

kokonaan uuden kuvitteellisen yhteisöllisyyden”-lausuma 55 
Suomettuminen 51
”Suoraa ja osuvaa puhetta toimittajalta, joka on nähnyt, miten pedon 

sydän sykkii ja mitä se syö pysyäkseen hengissä” 41
Elina Sorsa 62
Suomen Kuvalehti 333,387,403
”Sanavapaus kauppatavarana”-kirja 99,408
”Synkin hetki”-elokuva 55,84,369,373,395
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Skepsis ry 138,295
Benedictus de Spinoza 25
Raimond Sebondin puolustus 68
Länsi-ja Itä-Savo-sanomalehdet 118
Öystein Sjaastad 32
Satakunnan Kansa 111,112
Sanavapaudesta 33,42,45,98,186,427
”Useimmilla sosiaalisen median foorumeilla ei ole mitään vakiintuneita 

käytäntöjä ja mekanismeja, jotka erottaisivat asialliset ja hyvät argumentit 
ladatuista kysymyksistä, henkilöhyökkäyksistä, leimaamisista ja moninai-
sista virhepäätelmien muodoista”-lausuma 19 

”Suuttumuksesta”-kirja 135
SanomaWsoy 69,99,101,107,243
Suomi 23,205,223,245
Toimittaja Olli Seuri 107
”Sisäinen puhe ulkoa ohjattunakin on älyllistä ja analyyttistä pohdiske-

lua järjen ja omatunnon kanssa”-lausuma 28
Savolaisen osakunnan Susj-lehti 5
”Suomessa rähistään sananvapaudesta niin että ikkunat rämisevät” 11 
Some 14,6,64
Tuottaja Hank Solo 14
Arja Sandström 14
Kohta samaa tasoa The Sunin kaltaisten ”laatulehtien” kanssa 15
Anne Sellingerhoutin mielestä Hesari meni nyt todella alas 15
Seiska-lehti 15
Seura-lehti 65,517
Professori Esko Salminen 43,245
”Suomalaisen politiikan Gordonin solmu” 21
SDP 21,43,121,468
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”Skeptisismi - epäilyn ja etsimisen filosofia” (Gaudeamus 2016)-kirja 30
Margareta Strömstedt 32,34
Suomen tietotoimisto STT 40,248,351
”Suomettuminen jatkuu yhä: Moskovan-kirjeenvaihtajan näkökulma 

Suomen ja itänaapurin suhteisiin kolmannesvuosisadan ajalta” (Tammi 
1998)-kirja 40

Anette Alen-Savikko 42
Sunnuntaisuomalainen 44
Sanomalehti Pohjalainen 240
”Suomessa on aiemmin ollut viestinnän säätely vahvaa”-lausuma 46
Sananvapauteen kuuluu oleellisesti myös median moniarvoisuuden 

ihanne, mikä sopii hyvin nykyajan viestintäpolitiikan ihanteeksi edelleen-
kin 50

Spermahoran 64
Georg Bernard Shaw 374
Saksa 121,386,392
Sex Pistols 16,17 65,66,341
Stalin 301,363,364,39,394,399,539
”Suuret puheet jotka muuttivat maailmaa” (Ajatus -kirjat 2008)-kirja 

372
Quentin Skinner 70,71 
”Samaan Tapio Siikalan ilkeään henkeen mitä hän teki Ruben Stillerille” 

319 
Kreikan sofistit 75,80,357
”Sokratekseen vaikutti ”daimonion”, oma suojelushenki tai varoittava 

omantunnon ääni, joka oli ollut hänen seuranaan lapsuudesta saakka, niin 
että hän ymmärsi pysyttäytyä erossa politiikasta, koska julkiseksi henkilöksi 
ryhtyminen olisi aiheuttanut hänelle todennäköisesti hengen menetyksen 
kauan ennen kuin hän olisi saanut mitään hyvää aikaan”-lausuma 93
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Elokuvamoguli Markus Selin 103
”Spotlight”-elokuva 195
Suomalaisten puolustustahto- ja kyky 377
“Vieläkö Tartossa laulaa satakieli?” (Tammi 1990)–kirja 233
Suomen Kuvalehden journalistipalkinto 403
Skolastikot 405
Michael Stanford 411
Tannerilainen sosiaalidemokratia 464

T
Lev Trotski 539
Terentinus 522
”Tulkaa kaikki”-liike 519
”Totalitarismin synty” (Vastapaino 2013)-kirja 512
Kekkosta arvostellut kirjailija Jouko Tyyri 502
”Tasavallan tahtonainen” (WSOY 1982)-kirja 468
Teatteriguru Jouko Turkka aikoinaan teki vallankumousta valtion ra-

hoilla 429 
Äärikommunistien ja Kremlin tiukassa valvonnassa ollut toimittajaliitto 

408
Uuno Turhapuron elokuvat 395
Tali-Ihantalan torjuntavoitto 377
Teheranin konferenssi 364
”Kahden tason malli” 359
The Times 348
”Tamminiemen pesänjakajat”-kirja 470
”Tunnustukset”-kirja 334
”Turha-Törhöseksi” aiemmin kutsuttu (nyt nimi on muuttunut ”Tur-
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ha-Törkimykseksi) elokuvaohjaaja Lauri Törhönen 109, 311-315
”Sovinnainen tiedonkäsitys” 299
Zacharias Topeliuksen sanoin; mitä pimeämpi yö, sitä kauniimpi aamu, 

mitä vaarallisempi taistelu, sitä loistavampi voitto 290
”Todellisuuden kosketus” (Otava 1997) -kirja 281
”Toinen tutkielma” 274
Tampere 312
Tanska 348
Holger Thesleff 270,357,359
Entinen taistolaistoimittaja Nils Torvalds 246 
”Tekojemme horjuvuudesta” 214
SDP:n seuraavaksi puheenjohtajaksi Sorsan jälkeen veikattu Pirkko Työ-

läjärvi 468
Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo 313
”Tunnejournalismia” 183
Väinö Tanner 451-454,464
”Tolstoi”-tutkielma 146
Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila 318
Satiirilehti Titanic 122
”Tahdon”-kampanja 131
”Tiede&Edistys”-lehti 268,278
The New York Times 121,167,399,461,565
Tertullianuksen opit 107,232
Theitetaos 114,384
Tarzan 258
Tanner ”Itsenäisen Suomen mies” (Otava 2017)-kirja 451
”Tieteessä tapahtuu”-lehden numero 5/2015, 144
Tekourheus palautuu vain pelkäksi äkkipikaisuudeksi 94 
Leo Tolstoi 90
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”Taide- ja yliopistopiireissä” 95
Totuudenjälkeinen aika 65,136,411,460
Robert Trivers 80,165,173,415 
Tunnettu homofilosofi Jukka Hankamäki 59
”Tunteakseen olevansa edes jotenkin kollektiivisesti suomalaisena hen-

gissä”-lausuma 27 
Taloustiede 19 ja 20
Keksityt traditiot 72
Gonzojournalisti Hunter S. Thompson 5
”Ärhäkkään populistin ja arvaamattoman Trumpin nousu maailman 

mahtavimman valtion johtoon”-lausuma 11
Kirjailija Märta Tikkanen 38
Turku Pride 62
Tampereen yliopisto 245
Tornionjokilaakso 119
Toimittaja Paavo Teittinen 14 
Helmimarja Katriina Tuhkanen 15
”Tiukkapipoiset transaktivistit”  64
Trollaaminen 18
Elokuvaohjaaja Lars von Trier 106
Toimittaja Sami Montell 60, 64,66,313
”Tutkielma eriarvoisuudesta: kun yhteiskunta alkaa rappeutua ja ihmiset 

alkavat haluta etuoikeutetuille kuuluvaa arvostusta” 75
Kansanedustaja Erkki Tuomioja 22,501
Ylen Rovaniemen toimitus 118
The Daily Telegraphy 348
”Toimittajat ovat median työmuurahaisia, joilla on suuri valta kertoa tai 

olla kertomatta asioita, joita he joko pitävät tärkeinä tai sitten eivät”-lau-
suma 43
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The Rolling Stone- aikakauslehden tajunnanvirta-artikkelit, jotka herät-
tivät maailman tylsistä dokumentaarisista jutuista nauttimaan proosajour-
nalismista 48

”Tekaistuja julmuuksia, joihin ”HUNNIT” olivat syyllistyneet” 53
Presidentti Donald J. Trump 68,69,121,194,200,221,402,459
Charles Taylor 55,57, 75,91,
Timaios-kirjoitukset 84
Anton Tsehov 323
”Tango -ja taantumusraja” 100,438
Aatehistorioitsija Stephen Toulmin 174,197
Talvisota 377
”Trumpin viljelemä roycohnilainen mccarthyrismi retorisena valheena” 

402
Tammen keltaisen kirjaston käännösromaanit 529

U
Helsingin Uutiset 552
20.4.2011 07:20 Uuden Suomen Puheenvuorot -palastalla kirjoitti ot-

sikolla ”Vihreä kokovartalokorruptio” Olli Pusa 540  
Toimittaja ja kirjailija Risto Uimonen 537 
Toimittaja Sanna Ukkola 501
”Uskonnollis-isänmaallinen Sipilän johtama vanhan ajan siltarumpupo-

litiikka uusissa kuosissa ammatikseen tekevä ja Kehä III:sen takana operoiva 
maaseudun vihreänväristä sosialidemokraattista jakopolitiikkaa harrastava 
robinhoodkepu” 466

”Uuden ajan kulttuurihistorian I”-osassa: ”Johdanto renessanssi ja us-
konpuhdistus” (WSOY 1995)-kirja 442

”Unthinkable” 392
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”Understatement” 349
Kahdeksan olympiakultaa hiihtänyt norjalaistähti Vegar Ulvang 499
”Uusi journalismi on verkostoitunutta, avointa ja keskustelevaa. Se käyt-

tää hyväkseen uutta teknologiaa, mutta palaa myös vanhan journalismin 
korkeimpiin periaatteisiin. Uusi journalismi on reilua ja eettistä, ja se vaatii 
itseltään samaa läpinäkyvyyttä kuin kohteiltaan”-lausuma 48 

Uutisointi Axel Smithin tapaukseen liittyvästä niin sanotusta Haippirin-
ki-ryhmästä, oli hävyttömän virheellistä ja harhaanjohtavaa 14

Uuden sukupolven protestoijat, nörtit ja hakkerit vastustavat maa-
ilmanlaajuisesti valhetta ja korruptiota paljastamalla väärinkäytöksiä ja 
skandaaleja sekä valtamedioiden ja poliitikkojen välisiä lähes mafiamaisia 
hyväveli-verkostoja 18

Uusliberalismi 19
”Pieni uutinen MTV:n kotimaanjulkaisussa 12.12.1998” 39
Uusi Suomi 83
”Uuden sananvapauslain keskeisinä tavoitteina täytyy olla lehdistön 

monopolisoitumisen torjuminen ja aidon laadullisen kilpailun varmista-
minen”-lausuma 100

Umpisuomalaisuus 103
Von Trierin Riget-televisiosarja 106
Uuden ajan kulttuurihistoria (WSOY 1989)-kirja 181
Uunouden huippu: vaarallinen kaksoispassiivi+ harmillisesti puuttuvat 

possessiivisuffikset 439
”Maaseutu on kaikkialla maailmassa kuolettavan takapajuinen, henge-

tön ja sieluton, jossa yhteiskunta muodostuu sukulaisten keskinäisestä val-
lasta ja sivistys ja kulttuuri kansankoulunopettaja JUTTA URPILAISEN 
tapaisista ”vähemmän luovista, innostavista ja nerokkaista kansankyntti-
löistä”, joiden kynsissä lapsista tulee pikkumaisia, auktoriteettiuskovaisia ja 
turhan perässä juoksevia typeryksiä, jotka luulevat että politiikka on vain 
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äänestämistä ja tyytymistä kuuntelemaan Jutta Urpilaisen heikkotasoisia 
vappupuheita siitä miksi maata pitäisi vieläkin ohjata ojasta allikkoon sata 
vuotta vanhoilla kateusopeilla”-lausuma 442

V,W
Saksalainen toimittaja Gunter Wallraff 529
”Väyrysen vuosi” (WSOY)-kirja 501
Verkkouutisten toimituspäällikkö Ilkka Ahtokiven maanantaina 

19.2.2018 kirjoittama juttu 483
Menneiden aikojen voivuoret” 466
Wrightiläinen työväenliike 464
Valmet 449
”Voiko se olla totta -skeptisiä näkökulmia nykymenoon” (Ursa 2017) 

-kirja 413
Viro 409
Chris Wrigley 379
Kustaa Vilkuna 377
”Valkoinen Kenraali” 377
Ranskan Suuri Vallankumous 361
Manchesterin vankilakapina 346
”Vuoden 1099 ristiretkeläiset” 285
Toimittajamaailman varoittava esimerkki on kotkalainen demari ja 

tv-toimittaja Antero Kekkonen, jota arvostettiin aikansa säihkyvänä tele-
visiojournalistina pysähtyneisyyden aikana 70-luvulla, juuri siksi että hän 
uskalsi ja osasi panna kampoihin puuta heinää puhuneille sen ajan tärkei-
leville pikkupoliitikoille suorissa lähetyksissä. Demaripoliitikoksi tultuaan 
sädekehä himmeni, ja hän jähmettyi kiusallisesti patsaaksi toistelemaan 
tyhjiä poliittisia fraaseja ontolla televisioäänellään (kukaan ”toimittajakave-



635

ri” ei kirjoittanut hänen vakavista mielenterveys -ja alkoholiongelmistaan, 
ennen kuin vasta sitten kun se oli jo liian myöhäistä) 263

”Viestinnällä vallankumoukseen”-kirja 245
”Jumalan valtio” (WSOY 2003)-kirja 220
Venetzuela 448
Weimarin klassismi 201
Erkki Vettenniemi 499
Voima-lehti 386,389
Varhaisnuorisoseura vesaisissa 447
Viisikot 349
Watergate-skandaali 193,382
Filosofi Georg Henrik von Wright 146-148,154-159,179,335
”Vihan lietsominen herättää vastareaktioita” 123
”Vallankumousta demokratian taiteessa” voitiin käyttää ”keinotekoisen 

yhteisymmärryksen luomiseksi”, joiden tarkoitus oli saada kansa hyväksy-
mään asioita, joita se ei todellisuudessa halunnut”-lausuma 87 

Watergate -toimittajana tunnetuksi tulleen Carl Bernsteinin määritel-
män hyvästä journalismista, joka oli aina luonteeltaan tutkivaa journalismia 
374

Valhe ja petos 72
Venus 84
Vietnamin sodan aiheuttamien traumojen takia 371 
Eeva Vuori 254
Valtaideologian virheellisiä käsityksiä 245
Valistusfilosofi Voltaire 182
Paul Valery 178
Vastareaktiona toimittajakoulutuksen punaisuudelle HS perusti oman 

toimittajakoulun 1960-luvun lopulla 246
Winckelman 202
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Björn Wahlroos 335
Vietnamin sota 57
”Vasemmistolaisella linjalla” 246
Sakari Virkkunen 244
Rovaniemen kaupunginteatterinjohtajan Kari Väänäsen venkoilu tais-

telussa hegemoniasta teatterinsa rääväsuista kepulaishallitusjäsentä vastaan 
120

”Vuoden homo” 61 
Venus 137
Viestintätoimisto Milton 161
Veikkaus 105
Valemediakilpi 66
Platonin Valtiossa (II-III ja VI-VIII) esitetty filosofien koulutusohjelma, 

josta tuli pohja myöhemmille älymystön koulutusmalleille (vrt Lait VII) 
271 

Kansanedustaja Paavo Väyrynen 74,83,84,193,447, 494,457
Valeuutiset 69,136
Vapauden käsite on poliittisen filosofian klassinen kysymys 49
Päätoimittaja Janne Virkkunen 39,99,101 
”Vaihtoehtoisia faktoja (Minerva 2017)”-kirja 32
Malin Grahan-Wilder 30
Valtamediat 32,66,67,69,72,82,97,111,118,125,127,136,140,223,250

,256,300,303,333,336,351,403,406,411,413
Toimittaja Johanna Vehkoo 46,95,96,433
Max Weber 91,174,455
Wiking Vuori 518
Valkokauluspsykologiaa 74
”Vasemmistoälykköjen tapaan onkin sortin altruisti, joka irtaantuu to-

dellisuudesta monen eri tavoin”-tyyppi 281
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Filosofi Juha Varto 59,191
Human Rights Watch 123
V i h r e ä t  4 3 , 4 4 

Toimittaja Leena Virtanen 192,198
”Valedemareita” 121 
Vålrengan jalkapallojoukkue Oslossa 559 
HUAC -valiokunta 27
Wagnerin Parsifalin alkusoiton tahdit 386
Iivo Viinasen mitalihiihtoja 27
Entinen Helsingin kaupunginkanslian viestintäyksikön johtaja Eero 

Waronen 4,536-567
Vasemmistoliitto 43
Toimittaja Paavo Vasala 43
1986 vapautetun kuubalaisvanki Armando Valladaresin muistelmia 566
Pääministeri Matti Vanhanen 550
”Marjo Viitasen mielestä Hesarin toimintaa on vaikea ymmärtää”-lau-

suma 16
Vladimir Vysotskij 9,13,118
”Yli 70 valtamedioiden päätoimittajaa” 10
Valhe 1: miten on mahdollista, ettei Hesari ole noudattanut itse niitä 

hyvään journalistiseen tapaan kuuluvia ohjeita, joita se väittää ja vannoo 
juhlallisesti aina suureen ääneen noudattavansa 13 

Televisiotähti Maria Veitola 29,70,72
Toimittaja Martti Valkonen 13, 39,40, 45, 41,43,99,100,247,254,25

5,261,408,409
Viestintäpolitiikkaa 49,50
Presidentti Woodrow Wilson 53
Esa Väliverronen 136
Espanjan Valencia 349
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Wermacht 370
(Valio)-tuotteita 447
”Vaihtoehtoisia faktoja” 84
Kyseenalaisia totuuksia viljelevä Riikka Venäläinen, joka tuli Yleen 

Hesarin kautta oltuaan sitä ennen journalismin murheenkryyninä mieli-
kuvituksettomuutensa takia tunnetun Kymen sanomien päätoimittajana 
muutaman vuoden 259

Filosofi Ludwik Wittgenstein 101,148,333,516,567
Rajat sanalliselle harhaanjohtamiselle, valheelle, joka muotoutuu erityi-

sesti filosofiassa “curiositas” ja “srupulositas”- käsitteiden ympärille rikkivii-
saana uteliaisuutena ja saivartelevana tunnontarkkuutena 108

Virallisen sympatian julkinen osoittaminen 114
Orson Welles 347
”Virkanimitysruletti” 540 
E.O. Wilson 459
Jonathan Walker 392
Pääministeri Matti Vanhasen poliittiseksi mustamaalaamiseksi Ylessä 

kehitelty perätön lautakasajupakka 260
”Positiivinen vapaus”-käsite 127
Ylen radio 1:ssa ohjelmassa ”Radio Variaatio” Desiree Räsäsen käsikir-

joittamassa ja ohjaamassa lähetyksessä 25.2. pohdittiin, millainen on tieteen 
ja politiikan suhteessa viime aikoina tapahtunut suuri muutos 136

”Vergeliuksen säkeistä” 204
Wolff 231
”Vita activa - Ihmisenä olemisen ehdot” (Vastapaino 2017)-kirja 530
Venäjä 14, 264
Linda Woodhead 520
Professori Esko Salmisen mukaan alan 18 professorista on yhä 11 tam-

perelaistaustaisia vasemmistolaisia (2002), ja nämä muodostavat Suomen 
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viestintäkoulutusta johtavan verkoston. Salmisen ja tietokirjailija Martti 
Valkosen mukaan radikaalien toiminnan selvittämistä on hidastanut se, että 
monet taistolaiset ovat yhä vaikutusvaltaisissa asemissa 246 

X
X0.-esimerkki: Maallistuneiden länsimaiden eliitti rakensi valtamedioi-

den avulla uusia jumaltaruja kuolevaisista politiikoista, jotka tarvitsivat 
”ihmetekoja ja evankeliumia” ilman uskonnollisuutta, uskollisuutta kyl-
läkin, maailmassa, jossa elettään edelleenkin menneisyyden laput silmillä, 
takertuen kynsin ja hampain meille totuuksina myytyihin valheisiin kuin 
viimeistä olisi viety ymmärtämättä, että ainoa oikea pelastusrengas oli epä-
varmuuden sietäminen, epäjatkuvuus ja kaaos 256

X1.-esimerkki: Klassisten mediateorioiden- ja filosofian antamin esimer-
kein 23 

X2.-esimerkki: Kaikkea liikutti ”syntymähumala”, jolloin pyrkimys joh-
donmukaisuuteen ja pitäviin argumentteihin on suurempaa houretta kuin 
häilyvyys tai ristiriitaisuus 24 

X3.-esimerkki: Sisällämme puhuu tietämättämme jotkut muut kuin me 
itse. Varsinainen sisäinen puheemme on ulkoa ohjattua ja ulkoa opittua 27

X4.-esimerkki: Suomessa on alettu jo supistaa toimittajien määrää ja 
toimitusten taloudellisia resursseja. Samalla unohdetaan, että tulevaisuuden 
journalismi on digitaalista. Juuri näin toimien journalismin kriisiä suoras-
taan houkutellaan myös Suomeen 47

X5.-esimerkki: Kaikki hyvä journalismia on tutkivaa journalismia ja taas 
päinvastoin, kaikki huono on sitä kaikkea muuta, mikä kulkee journalismin 
nimellä, mutta on tosiasiallisesti joko kaverijournalismia, tekstimainontaa 
tai propagandaa, journalismin alennustiloja, joita journalismiksi naamioi-
tunut bisnesmaailmaa päivittäin viihdekanaviltaan meille tarjoilee 48
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X6.-esimerkki: Päädymme palvelemaan väkivaltaista palkkasoturivaltio-
ta toivoen, että muut maksavat meille maailman murskaamisesta 52

X7.-esimerkki: Albert Camus väitti, että ihmiset tapattivat itsensä aat-
teiden tai kuvitelmien takia, jotka tekivät elämän heille mielekkääksi. Ih-
misten elämässä oli näet paljon vaikeita tilanteita, joita ei helpolla ratkaista, 
vaikka ihminen itse määrittää pitkälti sen miten muut hänet kokevat 51  

X8.-esimerkki: Hegel sanoi osuvasti, että abstrakti on konkreettista ja 
konkreettinen tulee abstraktiksi”-lausuma 22

X9.-esimerkki: Moderni yhteiskunta on täynnä mielikuvituksia, jotka 
nojaavat vanhentuneeseen romantiikkaan 57

X10.-esimerkki: 2010-luvun somen ja internetin sanavapaudesta hul-
laannuttama suuri yleisö rimpuilee valtamedioiden itselleen omimaa, ja sitä 
mustasukkaisesti ja tuloksellisesti tähän päivään saakka valvomaa monopo-
lia päättää siitä kuka saa sanoa ja mitä 58

X11.-esimerkki: Uskotko, että on olemassa järkevyyttä ja ilman sitä ei 
voi edes ymmärtää, mitä hyve on? Salliiko järkevyys sinun tehdä jotain hyö-
dytöntä ja nähdä turhaa vaivaa? Tai antaako maltillisuus sinun tehdä jotain 
hillitöntä? Voiko oikeudenmukaisuutta kunnioittaa sellainen ihminen, joka 
ankaran tuskan vuoksi rikkoo luottamuksen, pettää ystävänsä ja unohtaa 
lukuisat velvollisuutensa? 133 

X12.-esimerkki: Nietzsche torjui aristoteliisen ajatuksen järjestä hyvän 
elämän edellytyksenä (hän tuomitsi myös sanan paha, koska se demoni-
soi hänen mielestään vihollisen ja johti vihaan. Viha ja kostonhimo oli 
Nietzschelle heikkouden merkkejä) 134 

X13.-esimerkki: Moderni henki oli moderni vain, koska se oli päättänyt, 
että todellisuus täytyy vapauttaa oman historiansa pakkopaidasta 173

X14.-esimerkki: valistuksesta ja Ranskan vallankumouksesta alkunsa 
saanut kansallisvaltio ja humanismi pyrkivät tuomaan eurooppalaisen ih-
misen pois barbariasta ja väkivallasta luomalla valistuneen ja rationaalisen 



641

yhteisön 230

Y
Ylen faktantarkastajien raportti on julmaa luettavaa Paavo Väyrysen 

kannattajille 494
Kuningas Yrjö V 364
Kaupallinen Radio Ykkönen Helsingissä 350
”Ylen Tänään iltapäivällä”-ohjelma 344
Ylevään aatteeseen pukeutunut itsekkyys ja korkeilla tunnuslauseilla rat-

sastava omanvoitonpyynti on vallalla ihmisten mielissä, ja ovelasti naami-
oitu ihmisyyteen pukeutuneeksi vallanhaluksi ja ihanteisiin kätkeytyneeksi 
omanvoitonpyyteeksi kunnian ja oman erinomaisuuden korostamisessa ni-
menomaan kulttuuri -ja tiede-eliitillä 277

Ylen Aikainen 350
Yleisradion pääjohtaja Eino S. Repo 246
Yhdysvallat 185,189,193,196,221,363,380,402,461
YK 209
Ylen Teema-kanava 132,264
Yle-kiistassa oli kyse siitä, että toimittajat Jussi Eronen, Salla Vuorikoski 

ja Jarmo Liski erosivat ovet paukkuen Ylestä riitaannuttuaan oman pää-
toimittajansa kanssa siitä miten ja mitä istuvasta pääministeristä sai ja saa 
kirjoittaa 250

”Yusuf ja Adil” 183
Yhtyneet Kepumediat 120,240,437,443
”Yhteiskunnasta ja filosofiasta kirjoitettuja utopioita vaivaa usein se, että 

toteutuakseen ihmisten tulisi olla enkelten kaltaisia hyviksiä”-lausuma 49
”Yhteiset huolenaiheet” 28
”Yhdessä toimimisen etiikka” (Gaudeamus 2017)-kirja 511
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Ylen Areenan Ikkuna-kolumnissa Teemalla 25.2, 137,252
”Yle ja HS kieltäytyivät kyselystä” 44  
Ylen lauantain ykkösaamu 106
Yhteisen hyvän jakamisen yllättävä loppu 254
Ylen radio Ykkönen 74,106,136,264
”Yhtyeen tärkein ́ soitin´ on mekaaninen äänensärkijä, jolla syntyy räkäi-

nen, kätkättävä ääni... Kenenkähän asia olisi estää moisten pääsy Suomeen 
- lastensuojelijoiden vai ympäristöhygieenikkojen?”-kirjoitus Hesarissa 16

Yleisradio 12,20,43,44,61,89,100,102,103,126,127,151,245,246,250,
251,252,258,259,261,264,350 268,306,333,351,352,416,498

Arthur Young 81
Katja Ylisaari 244
Kuningas Yrjö VI 373
Yhdysvallat 85
”Yleisdemokraattisia vasemmistolaisia” 408
”Ylegate”-skandaali 12,43,244,251,252,258,261
Lapin yliopiston rehtori ja mediataiteen professori Mauri Ylä-Kotola 24 
Ymmärryksen pienentävää tekohauskaa vitsailua ja rimanalitusmusiikkia 

27 
Yhdysvaltojen senaatti 27
Professori Heikki Ylikangas on luonnehtinut Julkisen sanan neuvostoa 

päätoimittajien etujärjestöksi   (Heikki Ylikangas, Tulkintani talvisodasta. 
WSOY. Juva 2001. 254 s. Sivu 161.) 44 

”Kysymys on moniarvoisuuden ymmärtämisestä eri tavoin” 51
Yhdysvaltojen hallituksen ensimmäinen moderni propagandakampanja 

53
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Z, Ä, Ö ja Å
Zavido-vuoto 466
(Zweck) 431
”Maailman ehkä älykkäimmässä komediasarjassa Inside nr: 9” 404
Winston Churchillin ”Sotakronikka I ja II”-kirjojen (WSOY 1946) suo-

mennoksen tekijä Arvo Ääri, kehui suomentajan alkusanoissa Churchillin 
merkitystä laajasti, sekä hänen voimakasta ja suurta persoonallisuuttaan 
tavalla, jossa on kaikessa imelyydessään, ja ajankohdan huomioon ottaen 
(ne on suomennettu heti sodan jälkeen pikavauhtia, jotta natsi-Saksa saa-
daan lyötyä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti maahan myös ihmis-
ten mielissä) tiettyä kohteliaisuuksiin verhottua superlatiiviylistystä, mikä 
ei nykyihmiseen enää koukeroisesta ja kauniista kielestäkään huolimatta 
kunnolla uppoa. ”Churchillin puheiden suuri merkitys käsitetään par-
haiten palautettaessa mieliin niiden historiallinen tausta, ennen kaikkea 
kesä 1940, tuo järkyttävä, tapahtumista rikas kesä, jolloin koko maailma 
seurasi sitä kamppailua, jota käytiin ensin Ranskassa ja sitten Englannin 
yllä ja joka päättyi Lontoon järjestelmälliseen, pitkäaikaiseen, suurta tuhoa 
aiheuttaneeseen pommitukseen. Juuri tuona kesänä Winston Churchillin 
puheet toinen toisensa jälkeen antoivat maailmalle paljon voimakkaamman 
todistuksen englantilaisten lujasta päättäväisyydestä olla antautumatta vi-
hollisen uhan edessä kuin konsanaan viralliset tiedonannot tai selostukset. 
Amerikkalainen New York Times lausuukin eräästä Churchillin kesän pu-
heesta heinäkuun 14. päivänä 1940, että sinä oli kirjallisuuden suuruutta, 
ja että puhe oli suuri myös sen taistelevan hengen vuoksi, joka eli ja tuntui 
jokaisen sanan takana.” 398 

Mark Zuckerberg 27
Vasemmistofilosofi Slavoj Zizek 78,227,273,281,284,288,564
Älymystön puuttuminen tango- ja taantumusrajalta lähes tyystin 118
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Zugdidin kunta 132
Älymystön sana alkaa menettää painoarvoaan 234
Robert Östlund 265
Ö-mapissa: ”Kirjoittaja vihjaa asiaan mistä ei julkisuudessa kovinkaan 

paljon puhuta, viherkorruptioon, jonka arkkitehteinä pidetään ”perheeksi” 
kutsuttua Pekka Sauria ja Pekka Haavistoa sekä Heidi Hautalaa”-juttu 541
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”Olen eri mieltä kanssasi mutta puolustan henkeni 
uhalla oikeuttasi sanoa se.”

- Valistusfilosofi Voltaire

Mitä on totuudenjälkeinen aika ja miksi sitä markkinoivat valtamediat niin 
innokkaasti? Toimittaja ja kirjailija Harald Olausen pohtii toisessa esseekokoel-
massaan medioiden totuuskäsitystä totuttuun tapaansa laveasti montaignelai-
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myös siihen, onko ympäristömme muuttunut medioiden myötävaikutuksella 
lapselliseksi, ja ovatko tietoyhteiskunta ja sen mediat infantilismin palvelukses-
sa tuottamassa todellisuutta, jota voisi kuvata pornografiseksi? Mitä sanava-
paus, kansalaisoikeudet, totuus ja valhe tarkoittavat käytännön esimerkein 
vallalle alistettuina käsitteinä? Ovatko sananvapaus ja demokraattinen kansa-
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lukenut, tyyli on lennokasta, ja tarvittaessa hän osaa myös tiivistää. Harald on 
eräänlainen anti-Leif Salmén, joka kilpailee Salménin lajissa, politiikan ja kirjal-

lisuuden risteyskohdissa, polemisoiden ja 
heitellen herjojen ohella henkeviä vaikutteita 
näkemästään ja lukemastaan, pitäytymättä 
vain nykyaikaan. Ja tämä sanotaan sivistyk-
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